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Tema: Peticija Nr. 0610/2012 dėl paramos tėvų, turinčių vaikų, kurie ilgą laiką guli
ligoninėse, užimtumui, kurią pateikė Italijos pilietė Cristina Di Marco

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja siūlo priimti teisės aktus siekiant išsaugoti tėvų, kurių vaikai ilgą laiką guli 
ligoninėje, užimtumą, pvz., suteikiant šiems tėvams apmokamas atostogas visam vaiko 
gulėjimo ligoninėje laikotarpiui, leidžiant naudotis sutrumpintu darbo laiku, kai vaikas grįžta 
iš ligoninės, ir t. t.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Peticijos pateikėja siūlo priimti ES teisės aktus, kuriais tėvams, kurių vaikai ilgą laiką guli 
ligoninėje, būtų suteikiama teisė: 1) išsaugoti savo darbą, nustatant specialiąją laikiną 
apsaugos priemonę (pvz., draudimą atleisti iš darbo 12 mėnesių nuo įvykio); 2) naudotis 
specialiosiomis darbo užmokesčio dydžio išmokomis už buvimo ligoninėje laikotarpį; 3) 
naudotis sutrumpintu darbo laiku, kai vaikas grįžta iš ligoninės, kiekvienu konkrečiu atveju 
atsižvelgiant į ligoninės nuomonę ir nešališko komiteto sprendimą; 4) pailgintas privalomas 
motinystės atostogas buvimo ligoninėje laikotarpiu, jei gimsta naujagimiai su apsigimimais, 
kuriuos būtina koreguoti chirurginiu būdu pirmaisiais vaiko gyvenimo metais.

Dėl prašymo suteikti teisę asmenims, kurių vaikai ilgą laiką guli ligoninėje, išsaugoti savo 
darbą, nustatant specialiąją laikiną apsaugos priemonę (pvz., draudimą atleisti iš darbo 12 
mėnesių nuo įvykio):
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Persvarstytoje Vaiko priežiūros atostogų direktyvoje (2010/18/ES) jau suteikiama asmeninė 
teisė dirbantiems tėvams į keturių mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogas gimus vaikui ar 
jį įvaikinus iki tam tikro amžiaus, kurį nustato valstybės narės. 

Be to, direktyvos priedo 3 straipsnio 2 dalyje pažymima, kad valstybės narės ir (arba) 
socialiniai partneriai turėtų įvertinti poreikį suderinti galimybės eiti vaiko priežiūros atostogų 
suteikimo sąlygas ir taikymo tvarką su tėvų, auginančių neįgalius ar lėtinėmis ligomis 
sergančius vaikus, poreikiais; todėl toks suderinimas atliekamas nacionaliniu lygmeniu. 

Direktyvos priedo 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbuotojai saugomi nuo atleidimo iš 
darbo ar nuo kitų mažiau palankių sąlygų dėl priežasčių, susijusių su tuo, kad jie paprašė ar 
išėjo vaiko priežiūros atostogų.

Galiausiai direktyvos priedo 7 straipsnyje darbuotojams suteikiama teisė nebūti darbe dėl 
force majeure aplinkybių, kai tai susiję su svarbiomis šeimyninėmis priežastimis ligos ar 
nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojui būtina betarpiškai ten būti. Vėlgi nacionaliniu 
lygmeniu turi būti nustatytos išsamios taisyklės, įskaitant galimą tam tikro (maksimalaus) 
laiko per metus ir (arba) atvejui nustatymą. 

Pagal direktyvą pradeda galioti Europos socialinių partnerių sudarytas susitarimas. Šiuo metu 
neplanuojama persvarstyti socialinių partnerių susitarimo ir direktyvos.

Dėl galimybės naudotis specialiosiomis darbo užmokesčio dydžio išmokomis už buvimo 
ligoninėje trukmę, taip pat galimybės tėvui ar motinai naudotis sutrumpintu darbo laiku, kai 
vaikas grįžta iš ligoninės (kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į ligoninės nuomonę ir 
nešališko komiteto sprendimą): 

Komisija mano, kad, laikantis subsidiarumo principo, pirmiau išdėstyti klausimai priklauso 
tik atitinkamos valstybės narės kompetencijai, šiuo atveju Italijos, ir jiems taikoma 
nacionalinės teisės sistema.

Dėl prašymo suteikti pailgintas privalomas motinystės atostogos už buvimo ligoninėje 
laikotarpį, jei gimsta naujagimiai su apsigimimais, kuriuos būtina koreguoti chirurginiu būdu 
pirmaisiais vaiko gyvenimo metais.

2008 m. Komisija priėmė pasiūlymą iš dalies keisti Direktyvą 92/85/EEB, kuriuo numatomos 
ilgesnės motinystės atostogos, jei gimęs kūdikis turi rimtų sveikatos sutrikimų. Pagal 
pasiūlymo 8 straipsnio 4 dalį valstybės narės privalo užtikrinti, kad pirmalaikio gimdymo, 
vaikų hospitalizavimo po gimdymo, neįgalių vaikų arba dvynių ar daugiau vaikų gimdymo 
atvejais būtų suteikiamos papildomos atostogos. Papildomų atostogų trukmė turi būti 
proporcinga ir atitikti specialius motinos ir vaiko (vaikų) poreikius. Šiuo metu pasiūlymą 
svarsto Europos Parlamentas ir Taryba. 

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau minėtas pastabas, Komisija šiuo metu neketina siūlyti naujų ES 
teisės aktų arba persvarstyti esamą teisinę sistemą, susijusią su peticijos pateikėjos iškeltais 
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klausimais.“


