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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1325/2008, adresată de B.M., de cetățenie italiană, privind legislația 
discriminatorie referitoare la îmbolnăvirea în Italia și Petiția nr. 307/2009, 
adresată de Mirella Collina, de cetățenie italiană, în numele Funzione Pubblica 
CGIL Imola, însoțită de 1215 de semnături, privind un nou act legislativ 
referitor la îmbolnăvirea în Italia

1. Rezumatul petițiilor

Petiția nr. 1325/2008

Petiționara protestează față de introducerea în Italia a unei legislații care stabilește norme noi 
referitoare la concediul de boală, numărul de ore pentru care o persoană trebuie să stea acasă 
pentru a primi vizita medicului crescând de la patru la șapte, și care prevede reducerea 
salariului în caz de boală. Petiționara susține că legea este discriminatorie deoarece se aplică 
numai funcționarilor publici. Petiționara declară că măsura este cu atât mai discriminatorie cu 
cât anumite categorii de funcționari publici (din domeniile securității și apărării) sunt excluși. 
Aceasta dorește ca Parlamentul European să examineze legea în cauză.

Petiția nr. 307/2009

Petiționara protestează față de o un nou act legislativ privind îmbolnăvirea în Italia în 
conformitate cu care persoanele care s-au anunțat bolnave pot fi verificate încă din prima zi de 
boală de un medic al casei de asigurări. Ei trebuie să fie disponibili zilnic pentru un eventual 
control medical la domiciliu încă din prima zi de boală, inclusiv în zilele de sărbătoare și în 
zilele nelucrătoare, între orele 8.00 și 13.00 și între orele 14.00 și 20.00. Petiționara consideră 
că acest act legislativ îi afectează în special pe angajații din sectorul public și, mai ales, pe 
persoanele singure. În realitate acest lucru înseamnă că persoanele singure care sunt bolnave 
nu pot ieși din casă pentru a-și cumpăra medicamente sau alimente. În plus, nu se acceptă 
nicio excepție de la această regulă, nici chiar la recomandarea medicului. Petiționara solicită 
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Parlamentului European să intervină. Ea consideră că noul act legislativ privind îmbolnăvirea 
încalcă dreptul la sănătate și asistență medicală.  

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1325/2008 declarată admisibilă la 20 februarie 2009, iar petiția nr. 307/2009 
declarată admisibilă la 15 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Legislația comunitară împotriva discriminării la locul de muncă, Directiva 2000/78/CE, în 
ceea ce privește sănătatea, urmărește să apere lucrătorii de orice discriminare pe motiv de 
dizabilitate. Deputatul european Thomas Mann a fost raportorul pentru acest dosar legislativ 
și raportul său ar putea fi de interes pentru petiționari și membrii Comisiei pentru petiții, la fel 
cum poate fi și raportul Comisiei privind efectele legislației COM(2005)0224. Acest raport a 
evidențiat în primul rând faptul că există o legislație adecvată (Italia a transpus directiva prin 
Decretul-lege nr. 216 din 9 iulie 2003, cu mult înainte de termenul stabilit pentru decembrie 
2003), dar că e posibil să fi rămas chestiuni nerezolvate în materie de punere în aplicare, 
informare reciprocă și căi de atac.

Nu reiese clar din petiție dacă persoanele sunt persoane cu dizabilități sau angajați obișnuiți 
care pot suferi la un moment dat unele afecțiuni; cele două situații nu se exclud reciproc, dar 
încercarea de clarificare a acestora presupune intrarea în detalii și ar da naștere necesității de a 
examina faptele de la caz la caz, lucru care nu poate fi asigurat la nivelul UE. Acest fapt ar 
trebui stabilit sub egida autorităților naționale. De asemenea, directiva prevede anumite 
excepții, cea mai importantă fiind prevăzută la articolul 3, și anume că directiva nu se aplică 
plăților. Mai mult, forțele armate sunt excluse în mod explicit, ceea ce nu este deloc
surprinzător pentru o legislație creată, printre altele, desigur, pentru a proteja persoanele cu 
handicap de un tratament diferit. Acestea fiind zise, există îndoieli evidente că temerile 
petiționarilor țin de domeniul de aplicare al directivei, dar, în orice caz, acest lucru trebuie 
stabilit la un alt nivel.

Concluzie

Comisia își exprimă întreaga înțelegere față de petiționară, dar nu găsește motive pentru a 
interveni în aceste cazuri. De altfel, la Comisie nu sunt înregistrate alte cazuri de încălcare a 
legislației comunitare în cazul Italiei care să fie pertinente sau care, în cele din urmă, să 
constituie o sursă de jurisprudență relevantă.


