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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1325/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā B. M., par 
diskriminējošiem tiesību aktiem Itālijā attiecībā uz slimību un Lūgumraksts 
Nr. 0307/2009, ko „Funzione Pubblica CGIL Imola” vārdā iesniedza Itālijas 
valstspiederīgā Mirella Collina un kam pievienoti 1215 paraksti, par jauniem 
tiesību aktiem Itālijā attiecībā uz slimību

1. Lūgumrakstu kopsavilkumi

Lūgumraksts Nr. 1325/2008

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret tādu tiesību aktu ieviešanu Itālijā, ar ko tiek izveidoti 
jauni noteikumi attiecībā uz slimības atvaļinājumu, ar kuriem laiks, kas personai jāpavada 
mājās, gaidot ārsta apmeklējumu, tiek pagarināts no četrām stundām līdz vienpadsmit, un ar 
kuriem tiek ieviesta atalgojuma samazināšana par slimību. Lūgumraksta iesniedzēja iebilst, ka 
šis tiesību akts ir diskriminējošs, jo attiecas tikai uz valsts ierēdņiem. Lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvo, ka šis pasākums ir jo vairāk diskriminējošs, ņemot vērā, ka noteiktas valsts ierēdņu 
kategorijas (drošība un aizsardzība) no tā ir atbrīvotas. Viņa vēlas, lai šo tiesību aktu izskatītu 
Eiropas Parlaments.

Lūgumraksts Nr. 307/2009

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret jaunajiem tiesību aktiem Itālijā attiecībā uz slimību, 
saskaņā ar kuriem cilvēkus, kas apgalvo, ka ir slimi, veselības apdrošināšanas uzņēmuma ārsts 
var pārbaudīt, sākot no slimības pirmās dienas. Sākot no pirmās dienas, viņiem katru dienu ir 
jābūt pieejamiem mājās, tajā skaitā svētku dienās un brīvdienās, plkst. 8.00–13.00 un 
plkst. 14.00–20.00, lai būtu iespējams viņus apmeklēt. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka 
šie tiesību akti īpaši ietekmēs valsts amatpersonas un visvairāk cilvēkus, kas dzīvo vieni. 
Praksē tas nozīmē, ka cilvēki, kas dzīvo vieni un ir slimi, nevar iet ārā, lai nopirktu zāles vai 
pārtikas produktus. Nav atļauti izņēmumi no šī noteikuma, pat ne gadījumā, ja to atļauj 
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pacientu ārstējošais ārsts. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu. 
Viņa uzskata, ka jaunie tiesību akti attiecībā uz slimību ir pretrunā tiesībām uz veselības un 
medicīnisko aprūpi.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1325/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. februārī un Lūgumraksts
Nr. 307/2009 atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Kopienas tiesību aktu pret diskrimināciju darba vietā, Direktīvas 2000/78/EK, mērķis, ciktāl 
tā attiecas uz veselības aizsardzību, ir pasargāt darba ņēmējus no diskriminācijas invaliditātes
dēļ. Eiropas Parlamenta deputāts Thomas Mann ziņoja par šo tiesību jautājumu un viņa 
ziņojums, kā arī Komisijas ziņojums par tiesību aktu ietekmi COM (2005) 224 var interesēt 
lūgumraksta iesniedzējas un Lūgumrakstu komitejas locekļus. Galvenokārt šis ziņojums 
norādīja, ka atbilstoši tiesību akti ir spēkā (Itālija transponēja direktīvu 2003. gada 9. jūlijā ar 
Dekrētu Nr. 216 vēl pirms noteiktā termiņa beigām 2003. gada decembrī), bet ir iespējami 
nenokārtoti jautājumi attiecībā uz īstenošanu, savstarpēju informēšanu un kompensāciju.

No lūgumraksta neizriet, vai minētie cilvēki ir personas ar invaliditāti vai vienkārši visi 
cilvēki, kas var laiku pa laikam saslimt ar kādu slimību; abi nosacījumi nav savstarpēji 
izslēdzoši, bet centieni tos atrisināt nozīmētu iedziļināties detaļās un radīt vajadzību izpētīt 
atsevišķu gadījumu konkrētus faktus, ko nevar nodrošināt ES līmenī. To var izdarīt ar valstu 
varas iestāžu starpniecību. Direktīvā ir arī vairāki īpaši izņēmumi, no kuriem vissvarīgākais 
iekļauts 3. pantā, ka tas neattiecas uz darba samaksu. Turklāt bruņotie spēki ir viennozīmīgi 
izslēgti, kas neizraisa izbrīnu par izstrādātajiem tiesību aktiem, cita starpā, protams, lai 
aizsargātu cilvēkus ar invaliditāti no atšķirīgas attieksmes. Šajā sakarā ir acīmredzams, ka 
lūgumraksta iesniedzēju jautājumi attiecas uz direktīvas darbības jomu, bet jebkurā gadījumā 
tos jārisina citā līmenī.

Secinājums

Jūtot līdzi lūgumraksta iesniedzējai, Komisija uzskata, ka nav pamata iejaukties šajās lietās. 
Skaidrībai jāpiebilst, ka Komisijai nav nevienas neatrisinātas pārkāpumu lietas attiecībā uz 
Itāliju, kas būtu piemērojama vai izmantojama kā attiecīgas tiesu prakses avots.”


