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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1325/2008, ingediend door B. M. (Italiaanse nationaliteit), over 
discriminerende ziektewet in Italië en Verzoekschrift 0307/2009, ingediend door 
Mirella Collina (Italiaanse nationaliteit), namens Funzione Pubblica CGIL 
Imola, gesteund door 1215 medeondertekenaars, over een nieuwe ziektewet in 
Italië

1. Samenvatting van de verzoekschriften

Verzoekschrift 1325/2008

Indienster tekent protest aan tegen een nieuwe wet in Italië, met name tegen de nieuwe regels 
in verband met afwezigheid door ziekte. Zo worden in de nieuwe wet de uren die een zieke 
thuis dient te zijn voor een eventueel bezoek door een controlerend geneesheer verruimd van 
4 naar 11 uren en wordt bij ziekte gekort op het salaris. Indienster is van opvatting dat de wet 
discriminerend is, omdat deze uitsluitend gericht is op werknemers in openbare dienst. Zij 
voelt zich des te zwaarder gediscrimineerd, omdat er ook binnen de openbare dienst groepen 
werknemers zijn waarop de wet niet van toepassing is (veiligheids- en defensiepersoneel). Zij 
verzoekt het Europees Parlement de wet te onderzoeken.

Verzoekschrift 307/2009

Indienster beklaagt zich over een nieuwe ziektewet in Italië volgens welke mensen die zich 
ziek gemeld hebben vanaf de eerste ziektedag gecontroleerd kunnen worden door een 
verzekeringsarts. Zij moeten vanaf de eerste ziektedag dagelijks, met inbegrip van feestdagen 
en dagen waarop niet gewerkt wordt, tussen 08.00 en 13.00 uur en tussen 14.00 en 20.00 uur 
thuis beschikbaar zijn voor eventuele controle. Volgens indienster treft deze wet met name 
werknemers in de publieke sector en met name alleenstaanden. Dit betekent in de praktijk dat 
alleenstaande zieken niet de deur uit kunnen om medicijnen of levensmiddelen te kopen. 
Bovendien zijn er geen afwijkingen van deze regel toegestaan, zelfs niet op advies van de 



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

NL

behandelende arts. Indienster verzoekt het Europees Parlement om ingrijpen. Zij is van 
opvatting dat de nieuwe ziektewet in strijd is met het recht op gezondheid en medische 
verzorging.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1325/2008 is ontvankelijk verklaard op 20 februari 2009 en verzoekschrift 
307/2009 is ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen 
verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Het Gemeenschapsrecht ter bestrijding van discriminatie op de werkvloer, Richtlijn
2000/78/EG, is voorzover het de gezondheid betreft, gericht op bescherming van werknemers 
tegen discriminatie op grond van een handicap. Het Parlementslid Thomas Mann was de 
rapporteur voor dit wetgevende dossier en zijn verslag kan van belang zijn voor indieners en 
de leden van de Commissie verzoekschriften, evenals het verslag van de Commissie over de 
effecten van de wetgeving (COM (2005) 224). In dit verslag is er vooral op gewezen dat er 
adequate wetgeving bestaat (Italië heeft de richtlijn omgezet per wetsdecreet nr. 216 van 9 juli 
2003, ruim voor de uiterste datum van december 2003), maar dat er nog wel uitstaande 
kwesties kunnen bestaan in de zin van de tenuitvoerlegging, de onderlinge uitwisseling van 
informatie en verhaal.

Uit de verzoekschriften wordt niet duidelijk of het mensen betreft met een handicap, of meer 
in het algemeen mensen die lijden aan een incidentele ziekte. De twee voorwaarden sluiten 
elkaar niet uit, en als wij zouden trachten de twee uit elkaar te houden, zouden wij dusdanig 
gedetailleerd op de zaak in moeten gaan dat het noodzakelijk zou worden de daadwerkelijke 
feiten van elk afzonderlijk geval te bestuderen, hetgeen iets is dat wij niet kunnen bieden op 
EU-niveau. Dit zal moeten worden bepaald onder verantwoordelijkheid van de nationale 
autoriteiten. Ook bevat de richtlijn een aantal specifieke uitsluitingen, waarvan de 
belangrijkste wordt genoemd in artikel 3, namelijk dat de richtlijn niet van toepassing is op 
uitkeringen. Verder worden strijdkrachten uitdrukkelijk uitgesloten, hetgeen nauwelijks 
verwonderlijk mag heten voor een wet die bedoeld is om onder meer mensen met een 
handicap te beschermen tegen verschil in behandeling. Dit gezegd hebbende, bestaat er 
duidelijk twijfel of de zorgen van indieners wel binnen het toepassingsbereik van de richtlijn 
vallen. Het is hoe dan ook een zaak die moet worden bepaald op een ander niveau.

Conclusie

Hoewel de Commissie erg mee voelt met indieners, ziet zij geen gronden om in deze zaken op 
te treden. Ter informatie zij aangemerkt dat de Commissie in het geval van Italië geen 
uitstaande inbreukdossiers heeft, die van belang zouden kunnen zijn of die uiteindelijk een 
bron van relevante jurisdictie zouden kunnen vormen.


