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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A B. M., olasz állampolgár által benyújtott 1325/2008. számú petíció a 
diszkriminatív olasz egészségbiztosítási törvényről, valamint a Mirella 
Collina, olasz állampolgár által a „Funzione Pubblica CGIL Imola” 
nevében benyújtott, 307/2009. számú, 1215 aláírást tartalmazó petíció az 
új olasz egészségügyi törvényről

1. A petíciók összefoglalása

Az 1325/2008. számú petíció

A petíció benyújtója tiltakozik egy, a betegállományra vonatkozóan új szabályokat 
megállapító, új olaszországi törvény ellen. Az új törvényben 4 óráról 11 órára emelik annak 
az időszaknak a hosszát, amelyben a betegnek otthon kell tartózkodnia az ellenőrzést végző 
orvos esetleges látogatása miatt. Ezenkívül a betegség esetén fizetendő összeget is csökkentik.  
A petíció benyújtója szerint a törvény hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, mivel az 
kizárólag a közszférában dolgozókra érvényes. Még inkább érzi a hátrányos 
megkülönböztetést amiatt, hogy a közszférában dolgozók körében is léteznek olyan 
munkavállalói csoportok (a biztonsági szolgálatot és katonai feladatokat ellátók), akikre a 
törvény hatálya nem terjed ki.  Kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg a kérdéses 
törvényt.

A 307/2009. számú petíció

A petíció benyújtója kifogásolja az új olasz egészségügyi törvényt, amelynek értelmében az 
egészségbiztosítási szakorvosok a betegállományban levőket a betegség első napjától kezdve 
ellenőrizhetik. A betegeknek az ünnepnapokat és a munkaszüneti napokat beleértve 8 és 13 
óra, valamint 14 és 20 óra között minden nap rendelkezésre kell állniuk egy esetleges otthoni 
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ellenőrzés céljából. A petíció benyújtója szerint a törvény leginkább a közszférában 
dolgozókat, azon belül is az egyedülállókat érinti. A gyakorlatban a szabályozás ugyanis azt 
jelenti, hogy az egyedülálló betegek nem hagyhatják el a lakásukat, hogy gyógyszert vagy 
élelmiszert vásároljanak. A szabály alól ráadásul nem létezik kivétel, még a kezelőorvos 
javallatára sem.  A petíció benyújtója az Európai Parlament intézkedését kéri. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy az új egészségügyi törvény ellentétes az egészséghez és az orvosi 
ellátáshoz való joggal.  

2. Elfogadhatóság

A 1325/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 20. A 307/2009. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A munkahelyi megkülönböztetés tilalmáról szóló közösségi jogszabály, azaz a 2000/78/EK 
irányelv célja, hogy – ami az egészséget illeti – megvédje a munkavállalókat a fogyatékosság
alapján történő megkülönböztetésről. Thomas Mann európai parlamenti képviselő volt a 
szóban forgó jogalkotási dosszié előadója, és jelentése érdekes információkkal szolgálhat a 
petíció benyújtói és a Petíciós Bizottság tagjai számára, csakúgy, mint a jogszabály hatásairól 
készített bizottsági jelentés (COM(2005)224). A jelentés elsősorban azt hangsúlyozta, hogy 
megfelelő jogszabályok vannak hatályban (Olaszország a 2003. július 9-i 216. sz. 
törvényrendelettel ültette át az irányelvet, jóval a 2003. decemberi határidő előtt), de 
rendezetlen kérdések lehetnek még a végrehajtás, a kölcsönös tájékoztatás és a jogorvoslati 
lehetőségek tekintetében.

A petícióból nem derül ki egyértelműen, hogy az érintett személyek fogyatékkal élők-e, vagy 
általában olyan személyek, akik időnként megbetegednek; a két állapot kölcsönösen nem 
zárja ki egymást, de a helyzet csak úgy tisztázható, ha részletekbe bocsátkozunk, és 
szükségessé tesszük az egyéni esetekkel kapcsolatos tényszerű adatok megvizsgálását, ami 
európai uniós szinten nem biztosítható. Ezt a nemzeti hatóságok égisze alatt kell
meghatározni. Az irányelv több konkrét kivételt is előír, amelyek közül a legfontosabbat a 3. 
cikk tartalmazza, miszerint az irányelv nem vonatkozik a kifizetésekre. Ezenkívül kifejezetten 
az irányelv hatályán kívül esnek a fegyveres erők, ami aligha meglepő egy olyan jogszabály 
esetében, amelynek – természetesen egyebek mellett – az a célja, hogy védje a fogyatékkal 
élőket az eltérő bánásmóddal szemben. Így tehát nyilvánvaló kétségek merülnek fel azzal 
kapcsolatban, hogy a petíció benyújtóinak aggályai az irányelv hatálya alá tartoznak-e; 
mindenesetre ez olyan kérdés, amelyet más szinten kell tisztázni.

Következtetés

A Bizottság, jóllehet őszintén együtt érez a petíció benyújtójával, nem látja indokoltnak a 
szóban forgó ügyekben történő beavatkozást. Ami a hasonló eseteket illeti, a Bizottságnak 
nincsen olyan lezáratlan jogsértési ügye Olaszországgal, amely ilyen vonatkozású, vagy 
amely a kérdést érintő joggyakorlat alapjául szolgálhatna.


