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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1325/2008 dėl Italijos diskriminacinio teisės akto dėl ligų, 
kurią pateikė Italijos pilietė B. M., ir Peticija Nr. 307/2009 dėl Italijos 
naujo teisės akto dėl ligų, kurią pateikė Italijos pilietė Mirella Collina 
organizacijos „Funzione Pubblica CGIL Imola“ vardu, su 1215 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticija Nr. 1325/2008

Peticijos pateikėja prieštarauja Italijos teisės akto, kuriuo nustatomos naujos taisyklės dėl 
laikinų nedarbingumo atostogų ir laikotarpis, kurį asmuo turi būti namie ir laukti sveikatos 
priežiūros pareigūno apsilankymo, pailginamas nuo keturių iki vienuolikos valandų, taip pat 
nustatomos mažesnės nedarbingumo išmokos, patvirtinimui. Peticijos pateikėja teigia, kad 
įstatymas yra diskriminacinis, nes taikomas tik valstybės tarnautojams. Peticijos pateikėja 
teigia, kad ši priemonė netgi dar labiau diskriminacinė, nes netaikoma tam tikrų kategorijų 
valstybės tarnautojams (saugumo ir gynybos). Peticijos pateikėja pageidauja, kad šį teisės aktą 
išnagrinėtų Europos Parlamentas.

Peticija Nr. 307/2009

Peticijos pateikėja prieštarauja naujam Italijos teisės aktui dėl ligų, pagal kurį asmenų, kurie 
pareiškė, kad serga, patikrinti draudimo gydytojas gali atvykti nuo pirmos ligos dienos. Nuo 
pirmos ligos dienos jie turi būti namie kiekvieną dieną, įskaitant švenčių ir nedarbo dienas, 
nuo 8.00 iki 13.00 ir nuo 14.00 iki 20.00 val., nes gali atvykti gydytojas. Peticijos pateikėja 
teigia, kad šis įstatymas konkrečiai paveiks valstybės tarnautojus ir, labiausiai, vienišus 
asmenis. Praktiškai tai reiškia, kad vienišas žmogus susirgęs negali išeiti nusipirkti vaistų ar 
atsargų. Neleidžiamos jokios šios taisyklės išimtys, net pacientą gydančio gydytojo patarimu. 
Peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento imtis nagrinėti šį klausimą. Ji mano, kad 
naujasis teisės aktas dėl ligų prieštarauja teisei į sveikatą ir sveikatos priežiūrą. 
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2. Priimtinumas

Peticija 1325/2008 paskelbta priimtina 2009 m. vasario 20 d., Peticija Nr. 307/2009 paskelbta 
priimtina 2009 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį)

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Bendrijos teisės aktu, kuriuo kovojama prieš diskriminacija darbe, t. y. 
Direktyva 2000/78/EB, kiek ji susijusi su sveikata, siekiama apsaugoti darbuotojus nuo 
diskriminacijos dėl neįgalumo. Europos Parlamento narys Thomas Mann parengė pranešimą 
dėl šio teisės akto ir jo pranešimas gali būti įdomus peticijų pateikėjoms ir Peticijų komiteto 
nariams, kaip ir Komisijos ataskaita dėl teisės akto COM(2005) 224 poveikio. Šiame 
pranešime iš esmės nurodyta, kad priimti tinkami teisės aktai (Italija perkėlė direktyvą 
2003 m. liepos 9 d. įstatymu Nr. 216, visiškai laikydamasi termino – 2003 m. gruodžio mėn.), 
tačiau gali būti neišspręstų problemų dėl įgyvendinimo, savitarpio informacijos ir teisių 
gynimo priemonių.

Iš peticijos neaišku, ar suinteresuotieji asmenys yra neįgalieji, ar apskritai žmonės, kurie 
kartais suserga; abi sąlygos nėra viena kitą paneigiančios, bet bandymas jas atskirti reikštų, 
kad nukrypstama į smulkmenas ir kad atsiranda poreikis išnagrinėti faktus kiekvienu pavieniu 
atveju, o tai negali būti daroma ES lygmeniu. Tai turėtų būti sprendžiama pasitelkiant 
nacionalines institucijas. Direktyvoje yra keletas konkrečių išimčių, iš kurių svarbiausia 
nustatyta 3 straipsnyje – direktyva netaikoma išmokoms. Be to, aiškiai neįtrauktos 
ginkluotosios pajėgos, ir tai nestebina tokio teisės akto atveju, nes be visų kitų dalykų jis 
skirtas apsaugoti neįgaliuosius nuo kitokio požiūrio į juos. Kadangi atvejis toks, kyla 
akivaizdžių abejonių, ar tai, kas kelia nerimą peticijų pateikėjoms, patenka į direktyvos 
taikymo sritį, tačiau bet kuriuo atveju tai dalykai, kuriuos reikėtų spręsti kitokiu lygmeniu.

Išvada

Nors ir užjausdama peticijos pateikėjas, Komisija nemato priežasčių kištis į šiuos atvejus.
Komisija konstatuoja, kad neturi jokių neišspręstų pažeidimo bylų Italijos atveju, kurios būtų 
susijusios su šiuo reikalu arba, galiausiai, būtų tinkamos teisės šaltinis.“


