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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1446/2010, внесена от Bernardo de Vires, с италианско гражданство, 
от името на „Associazione Family Way“, относно дискриминация на 
работното място и неспазване на разпоредбите в областта на равното 
третиране на мъжете и жените от страна на компанията CAI-ALITALIA

1. Резюме на петицията

В петицията се твърди, че отказът на авиокомпанията CAI /ALITALIA да освобождава 
от нощен труд своите служители представлява нарушение на правото на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят се оплаква от това, че жените, работещи в CAI (по-рано ALITALIA) като 
членове на кабинния състав, не са освобождавани от нощен труд подобно на други 
работещи жени в случаите, когато са бременни или се грижат за деца.

В Италия член 53 от Закон 151/2001 и член 11 от Наредба 66/2003 забраняват на 
работодателите да задължават жени да работят от 24.00 до 06.00 ч. от началото на 
бременността им докато детето им навърши една година. Освен това, жени, които са 
майки на деца под три годишна възраст, самотни майки или работнички с 
попечителство върху лице с увреждания, не могат да бъдат задължавани да работят на 
нощни смени. При все това, съгласно член 2 от тази наредба членовете на екипажа на 
авиокомпаниите са освободени от предните разпоредби и поради това трябва да 
работят съгласно общите условия.
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В рамките на текуща процедура за нарушение срещу Италия Комисията застъпва 
позицията, че общото изключване на бременните жени и майките от полагането на 
нощен труд , както е посочено в член 53 от Закон 151/2001, не съответства на правото 
на ЕС.

Член 7 от Директива 92/85 гласи:

"1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че 
работничките, посочени в член 2, няма да бъдат задължавани да полагат нощен труд 
по време на тяхната бременност или през периода след раждането, който се определя 
от национален компетентен орган за безопасни и здравословни условия на труд, и се 
удостоверява, в съответствие с процедурите, изготвени от държавите-членки, с 
медицинско свидетелство, според което това е необходимо за безопасността и 
здравето на засегнатата работничка.“

По този начин, член 7 от Директивата позволява държавите-членки да определят 
периода, през който работничките следва да не бъдат задължавани да полагат нощен 
труд след раждането. Формулирането на тази разпоредба ясно показва, че намерението 
на законодателя е било да защити работничките от задължението да работят през 
нощта, но без да прави невъзможно същите да работят през нощта, ако, от гледна точка 
на тяхната безопасност и здраве, те са способни и желаят да го направят. 

В контекста на тази разпоредба един национален закон, налагащ автоматична и обща 
забрана за полагане на нощен труд от бременни работнички и майки, излиза извън 
рамките на защита, която Директива 92/85/ЕИО цели да осигури, и в крайна сметка се 
превръща в дискриминация на жените в сравнение с мъжете. Ето защо Комисията е 
започнала процедура за нарушение, основана на текста на член 53 от закон 151/2001.

Комисията счита, че член 53 от Закон 151/2001 (и член 11 от Наредба 66/2003) не 
съответстват на разпоредбите на Директива 92/85/ЕИО. Неприлагането на тези 
разпоредби, каквато е практиката на CAI, следователно би било в съответствие с 
позицията на Комисията.
Комисията прилага процедурата за нарушение, за да застави Италия да промени 
съответния закон.

Тъй като Комисията счита, че член 53 от Закон 151/2001 и член 11 от Наредба 66/2003 
не съответстват на Директива 92/85/ЕИО, тя не приема твърдението на вносителя, че 
кабинният състав от екипажите на въздухоплавателните средства следва да бъде обект 
на общата забрана за нощен труд за бременните жени и майките.

Комисията не е в позиция да решава дали фактът, че кабинният състав от екипажите на 
въздухоплавателните средства – за разлика от другите работници – не се ползва от 
разпоредбите на член 53 от закон 151/2001 и член 11 от наредба 66/2003, следва да бъде 
счетен за дискриминация съгласно националното право. Това трябва да бъде решено от 
компетентните национални органи.


