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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1325/2008 af B.M., italiensk statsborger, om diskriminerende 
lovgivning om sygdom i Italien og andragende 307/2009 af Mirella Collina, 
italiensk statsborger, for Funzione Pubblica CGIL Imola og 1215 
medunderskrivere, om en ny italiensk lov om sygesikring

1. Sammendrag

Af Andragende 1325/2008
Andrageren klager over indførelsen af nye lovgivningsbestemmelser i Italien vedrørende 
sygeorlov, der indebærer en forøgelse af det antal timer, som den pågældende skal være 
hjemme for at modtage lægebesøg, fra fire til 11 timer, og lønnedgang i tilfælde af sygdom. 
Andrageren anfører, at loven er diskriminerende, idet den udelukkende gælder for offentligt 
ansatte. Andrageren anfører, at loven derudover navnlig er diskriminerende, idet den ikke 
gælder for visse kategorier af offentligt ansatte (sikkerhed og forsvar). Hun ønsker, at Europa-
Parlamentet undersøger loven.

Af Andragende 307/2009
Andrageren klager over en ny lov om sygesikring, der er vedtaget i Italien, og ifølge hvilken 
personer, som er sygemeldt, fra første sygedag kan pålægges kontrol af en af 
forsikringsselskabet udpeget læge. De skal fra første sygedag dagligt, herunder også på 
helligdage og dage, hvor der ikke arbejdes, være til rådighed i hjemmet for en eventuel 
kontrol i tidsrummet mellem 8.00 og 13.00 og mellem 14.00 og 20.00. Andrageren mener, 
lovgivningen især rammer ansatte i den offentlige sektor, og navnlig enlige. I praksis betyder 
bestemmelserne, at syge enlige ikke kan komme uden for en dør for at købe medicin eller 
fødevarer. Endvidere tillades der ingen afvigelser fra bestemmelserne, end ikke på den 
behandlende læges anbefaling. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind. 
Andrageren mener, at den nye lov om sygesikring er i strid med retten til sundhed og 
lægehjælp.



PE428.042v01-00 2/2 CM\789421DA.doc

DA

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1325/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2009). 
Andragende 307/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2009) 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Fællesskabslovgivningen mod forskelsbehandling på arbejdspladsen, direktiv 2000/78/EF, 
for så vidt som det vedrører sundhed, har til hensigt at beskytte arbejdstagere mod 
forskelsbehandling som følge af handicap. Thomas Mann var ordfører for dette 
lovgivningsmæssige dossier, og hans betænkning tillige med Kommissionens meddelelse om 
virkningerne af lovgivningen KOM(2005)0224 kan være af interesse for andragerne og for 
medlemmerne af Udvalget for Andragender. I denne meddelelse blev det understreget, at der 
er tilstrækkelig lovgivning på området (Italien indarbejdede direktivet ved lovdekret nr. 216 af 
9. juli 2003 i god tid før fristen i december 2003), men at der kan være uløste problemer i 
form af gennemførelse, gensidige oplysninger og retsmidler.

Det fremgår ikke klart af andragendet, hvorvidt de pågældende personer er handicappede, 
eller om det er personer med en sygdom, der optræder lejlighedsvis. De to tilstande udelukker 
ikke hinanden, men at forsøge at adskille dem ville være at gå ned i detaljerne og skabe en 
nødvendighed af at undersøge de faktiske kendsgerninger i de enkelte tilfælde, som ikke kan 
fastlægges på EU-niveau. Det skulle fastlægges under de nationale myndigheders auspicier.
Der er også en række specifikke undtagelser i direktivet, hvoraf den vigtigste er artikel 3 - at 
det ikke finder anvendelse på udbetalinger. Desuden er de væbnede styrker udtrykkeligt
udelukket, hvilket næppe er overraskende for lovgivning, der bl.a. naturligvis er udformet til 
at beskytte handicappede mod forskelsbehandling Når dette er tilfældet, er der tydeligvis tvivl 
om, hvorvidt andragernes bekymringer hører under direktivets anvendelsesområde, men dette 
er i alle tilfælde noget, der skulle afgøres på et andet niveau.

Konklusion

Selv om Kommissionen har stor forståelse for andrageren, mener den ikke, at der er grundlag 
for at gribe ind i disse sager. Der findes ingen dokumentation for, at Kommissionen har 
overtrædelsessager, hvad Italien angår, som ville være relevante eller en kilde i sidste ende til 
relevant retspraksis."


