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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1325/2008, którą złożyła B.M. (Włochy) w sprawie 
dyskryminacyjnego prawodawstwa dotyczącego chorób we Włoszech
i petycji 307/2009, którą złożyła Mirella Collina (Włochy), w imieniu 
Funzione Pubblica CGIL Imola, z 1215 podpisami, w sprawie nowego 
ustawodawstwa chorobowego we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Petycja 1325/2008

Składająca petycję sprzeciwia się wprowadzeniu we Włos z e c h  prawodawstwa 
ustanawiającego nowe przepisy w zakresie zwolnień chorobowych, zwiększenia z czterech do 
jedenastu liczby godzin, jakie dana osoba musi spędzić w domu w celu przyjęcia wizyty 
urzędnika medycznego oraz zastosowania cięcia płac ze względu na chorobę. Składająca 
petycję przekonuje, że prawo to jest dyskryminujące, ponieważ ma zastosowanie tylko do 
urzędników państwowych. Uważa ona, że środek ten jest jeszcze bardziej dyskryminujący, 
jeżeli uwzględni się wykluczenie niektórych kategorii urzędników państwowych 
(bezpieczeństwo i obrona). Pragnie ona, by Parlament Europejski zbadał przedmiotową 
ustawę.

Petycja 307/2009

Składająca petycję wyraża sprzeciw wobec nowego ustawodawstwa chorobowego we 
Włoszech. Na mocy tego prawa lekarz z zakładu ubezpieczeń może od pierwszego dnia 
choroby kontrolować osoby, które oświadczą, iż są chore. Od pierwszego dnia muszą być one 
codziennie, w tym w święta i dni wolne od pracy, obecne w domu od godz. 8.00 do 13.00 
oraz od 14.00 do 20.00 w celu przyjęcia ewentualnej wizyty. Składająca petycję twierdzi, że 
ustawa ta w szczególności dotknie urzędników publicznych, a przede wszystkim osoby 
samotne. W praktyce oznacza to, że osoba samotna, która jest chora, nie może wyjść z domu, 
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aby kupić leki lub zrobić zakupy. Nie dopuszcza się żadnych wyjątków od tej reguły, nawet 
na podstawie zaleceń lekarza opiekującego się pacjentem. Składająca petycję wzywa 
Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą. Uważa ona, że nowe ustawodawstwo 
chorobowe jest sprzeczne z prawem do zdrowia i opieki medycznej.

2. Dopuszczalność

Petycja 1325/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 20 lutego 2009 r., a petycja 307/2009 
uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Prawodawstwo Wspólnoty wymierzone przeciwko dyskryminacji w miejscu pracy,
tj. dyrektywa 2000/78/WE, w stopniu, w jakim dotyczy zdrowia, ma na celu ochronę 
pracowników przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność. Poseł do PE Thomas 
Mann sporządził sprawozdanie w tej sprawie legislacyjnej, które może zainteresować 
składające petycje i członków Komisji Petycji, podobnie jak sprawozdanie Komisji 
Europejskiej dotyczące skutków tego prawodawstwa COM(2005) 224. W sprawozdaniu tym 
zwrócono przede wszystkim uwagę na istnienie odpowiedniego prawodawstwa (Włochy 
transponowały dyrektywę dekretem nr 216 z dnia 9 lipca 2003 r., na długo przed ostatecznym 
terminem upływającym w grudniu 2003 r.), lecz zaznaczono, że mogą pozostawać 
nierozstrzygnięte sprawy dotyczące wdrożenia, wzajemnego informowania
i zadośćuczynienia.

Z petycji nie wynika, czy przedmiotowe osoby są niepełnosprawne lub, ogólniej mówiąc, od 
czasu do czasu cierpią na jakąś chorobę. Obydwa te warunki nie wykluczają się wzajemnie, 
lecz próba ich rozdzielenia oznaczałaby zejście na poziom szczegółu i konieczność zbadania 
faktów dotyczących poszczególnych spraw, czego nie można zapewnić na szczeblu UE. 
Ocenę taką będą musiały przeprowadzić władze krajowe. Dyrektywa zawiera również szereg 
konkretnych wyjątków, a najważniejszy z nich ujęto w art. 3: dyrektywy nie stosuje się do 
płatności. Ponadto przepisy dyrektywy nie dotyczą sił zbrojnych, co nie powinno dziwić
w przypadku prawodawstwa stworzonego, oczywiście między innymi, w celu ochrony osób 
niepełnosprawnych przed odmiennym traktowaniem. W takiej sytuacji istnieją wyraźne 
wątpliwości, czy przepisy dyrektywy mają zastosowanie w przypadku obaw składających 
petycję. Niemniej jednak należy to rozstrzygnąć na innym szczeblu. 

Wniosek

Pomimo ogromnego współczucia dla składających petycje Komisja nie dostrzega podstaw do 
podjęcia interwencji w przedmiotowych sprawach. Należy zaznaczyć, że Komisja nie zajmuje 
się żadnymi zaległymi sprawami dotyczącymi uchybienia przez Włochy zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, które ostatecznie mogłyby okazać się istotne w tym przypadku lub 
stanowić źródło właściwej praktyki sądowej.


