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Θέμα: Αναφορά 1325/2008, της B.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με νομοθεσία 
που εισάγει διακρίσεις όσον αφορά την ασθένεια στην Ιταλία και αναφορά 
307/2009, της Mirella Collina, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Funzione Pubblica CGIL Imola», η οποία συνοδεύεται από 1 215 
υπογραφές, σχετικά με τη νέα νομοθεσία για την ασθένεια στην Ιταλία

1. Περιλήψεις των αναφορών

Αναφορά 1325/2008

Η αναφέρουσα αντιτίθεται στην εφαρμογή νομοθεσίας στην Ιταλία η οποία θεσπίζει νέους 
κανόνες σχετικά με την άδεια ασθενείας, σύμφωνα με τους οποίους αυξάνονται από τέσσερις 
σε ένδεκα οι ώρες που ένα πρόσωπο απαιτείται να βρίσκεται στο σπίτι για να δέχεται 
επίσκεψη από ιατρικό σύμβουλο και καθιερώνονται περικοπές μισθού για λόγους ασθενείας. 
Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι ο νόμος εισάγει διακρίσεις καθώς ισχύει μόνο για τους 
δημόσιους υπαλλήλους. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το μέτρο εισάγει ακόμη περισσότερες 
διακρίσεις δεδομένου ότι συγκεκριμένες κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων (στους τομείς της 
ασφάλειας και της άμυνας) εξαιρούνται. Επιθυμεί την εξέταση του νόμου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Αναφορά 307/2009

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τη νέα νομοθεσία σχετικά με την ασθένεια στην Ιταλία βάσει της 
οποίας τα άτομα που δηλώνουν ότι ασθενούν μπορούν να εξετάζονται από έναν ιατρό της 
ασφάλισης από την πρώτη ημέρα της ασθένειας. Από την πρώτη ημέρα, πρέπει να είναι 
διαθέσιμοι στο σπίτι κάθε ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των μη εργάσιμων 
ημερών, από τις 8 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 2 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. για πιθανές επισκέψεις. 
Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος θα επηρεάσει κυρίως τους δημόσιους 
υπαλλήλους και, πρωτίστως, τους άγαμους. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένας άγαμος που 
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είναι άρρωστος δεν θα μπορεί να βγαίνει έξω για να αγοράσει φάρμακα ή προμήθειες. Ούτε 
υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, ούτε καν σε ό,τι αφορά τη συμβουλή του ιατρού 
που θεραπεύει τον ασθενή. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί του ζητήματος. Θεωρεί ότι η νέα νομοθεσία σχετικά με την ασθένεια αντιβαίνει 
στο δικαίωμα στην υγεία και στην ιατρική περίθαλψη.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1325/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2009 και η 
αναφορά 307/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε 
να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η κοινοτική νομοθεσία κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, η οδηγία 2000/78/ΕΚ, σε 
ό,τι αφορά την υγεία, αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων από τις διακρίσεις λόγω 
αναπηρίας. Ο βουλευτής του ΕΚ Thomas Mann ήταν ο εισηγητής για αυτόν τον νομοθετικό 
φάκελο και η έκθεσή του μπορεί να ενδιαφέρει τις αναφέρουσες και τα μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών, όπως επίσης και η έκθεση της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της νομοθεσίας COM 
(2005) 224. Η συγκεκριμένη έκθεση επεσήμανε κυρίως ότι υφίσταται επαρκής νομοθεσία που 
είναι σε ισχύ (η Ιταλία μετέφερε την οδηγία μέσω του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 216 της 
9ης Ιουλίου 2003, πολύ πριν από τη λήξη της προθεσμίας που είχε οριστεί για τον Δεκέμβριο 
του 2003), αλλά ενδέχεται να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, την 
αμοιβαία ενημέρωση και την αποκατάσταση.

Δεν είναι προφανές από την αναφορά αν τα ενδιαφερόμενα άτομα είναι άτομα με αναπηρία ή 
γενικότερα άτομα που ενδέχεται περιστασιακά να πάσχουν από προσωρινές ασθένειες· οι δύο 
καταστάσεις δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά οποιαδήποτε απόπειρα να τις διαχωρίσουμε θα 
μας ανάγκαζε να υπεισέλθουμε σε ένα επίπεδο λεπτομερειών και θα δημιουργούσαμε την 
ανάγκη εξέτασης των πραγματικών περιστατικών σε μεμονωμένες περιπτώσεις, κάτι που δεν 
μπορεί να προβλεφθεί σε επίπεδο ΕΕ.  Αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί υπό την αιγίδα των 
εθνικών αρχών.  Υπάρχουν επίσης διάφορες συγκεκριμένες εξαιρέσεις στην οδηγία, με την 
πιο σημαντική να βρίσκεται στο άρθρο 3 - η οποία δεν αφορά την αμοιβή. Επιπλέον, οι 
ένοπλες δυνάμεις εξαιρούνται ρητά, γεγονός που ουδόλως εκπλήσσει για μια νομοθεσία η 
οποία προορίζεται, μεταξύ άλλων φυσικά, να προστατεύει τα άτομα με αναπηρία από μια 
διαφορετική μεταχείριση. Κατόπιν αυτών, υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες για το αν οι 
ανησυχίες των αναφερουσών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αλλά σε κάθε 
περίπτωση αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσδιοριστεί σε άλλο επίπεδο.

Συμπέρασμα

Αν και η Επιτροπή εκφράζει την απόλυτη συμπαράστασή της προς τις αναφέρουσες, δεν 
βλέπει λόγο να παρέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πληροφοριακά, η Επιτροπή δεν έχει 
εκκρεμείς φακέλους διαδικασιών επί παραβάσει για την περίπτωση της Ιταλίας, οι οποίοι θα 
ήταν κατάλληλοι ή θα αποτελούσαν πηγή, ενδεχομένως, σχετικής νομολογίας.


