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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1446/2010 af Bernardo de Vires, italiensk statsborger, for 
"Associazione Family Way" (sammenslutningen Family Way), om 
luftfartsselskabet CAI-ALITALIAS forskelsbehandling på arbejdspladsen og 
manglende overholdelse af bestemmelserne om lige behandling af mænd og 
kvinder

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at luftfartsselskabet CAI/ALITALIAS afvisning af at fritage 
virksomhedens ansatte fra natarbejde indebærer en krænkelse af fællesskabsretten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren klager over, at kvinder, der arbejder for CAI (tidligere ALITALIA) som 
kabinepersonale, ikke fritages for natarbejde som andre arbejdende kvinder, når de er gravide 
eller har børn, som de har ansvaret for.

I Italien er det i henhold til § 53 i lov 151/2001 og § 11 i dekret 66/2003 forbudt for 
arbejdsgivere at tvinge kvinder til at arbejde mellem midnat og kl. 6.00 fra starten af deres 
graviditet, og indtil barnet er fyldt et år. Derudover må kvinder, som er mødre til børn under 
tre år, alenemødre og arbejdstagere, som har ansvaret for en handicappet person, ikke tvinges 
til at arbejde om natten. Ifølge dekretets § 2 er flypersonale, som arbejder om bord på fly, 
undtaget fra ovenstående bestemmelser, og det skal derfor arbejde i henhold til de almindelige 
bestemmelser. 
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I en endnu uafsluttet overtrædelsesprocedure mod Italien har Kommissionen indtaget den 
holdning, at en generel fritagelse af gravide kvinder og mødre for natarbejde i henhold til § 53 
i lov 151/2001 ikke er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Artikel 7 i direktiv 92/85 EØF lyder som følger:

"1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en arbejdstager som 
defineret i artikel 2 ikke skal udføre natarbejde under graviditeten eller i en periode efter 
fødslen, der fastsættes af den kompetente nationale sikkerheds- og sundhedsmyndighed, når 
der efter medlemsstaternes regler fremlægges en lægeerklæring om, at dette er nødvendigt af 
hensyn til den pågældende arbejdstagers sikkerhed eller sundhed."

Direktivets artikel 7 giver således medlemsstaterne mulighed for at fastlægge den periode 
efter fødslen, i hvilken arbejdstagerne ikke skal udføre natarbejde. Formuleringen af denne 
bestemmelse gør det klart, at lovgiverens hensigt har været at beskytte arbejdstagerne mod at 
skulle udføre natarbejde, men ikke at gøre det umuligt for disse arbejdstagere at arbejde om 
natten, hvis de ud fra et sikkerheds- og sundhedsmæssigt synspunkt er i stand til og villige til 
at gøre det. 

I lyset af denne bestemmelse rækker en national lov, som indebærer et automatisk og generelt 
forbud mod natarbejde for gravide arbejdstagere og mødre, videre end den beskyttelse, som 
direktiv 92/85/EØF sigter mod at sikre, og den ender med at forskelsbehandle kvinder i 
forhold til mænd. Kommissionen har derfor indledt en overtrædelsesprocedure på baggrund af 
teksten i § 53 i lov 151/2001.

Kommissionen indtager den holdning, at § 53 i lov 151/2001 (og § 11 i dekret 66/2003) ikke 
er forenelig med direktiv 92/85/EØF. Manglende overholdelse af disse bestemmelser, hvilket 
er tilfældet for CAI, er derfor i overensstemmelse med Kommissionens holdning.
Kommissionen fortsætter således overtrædelsesproceduren med henblik på at få Italien til at 
ændre den pågældende lov.

Da Kommissionen har indtaget den holdning, at § 53 i lov 151/2001 og § 11 i dekret 66/2003 
ikke er i overensstemmelse med direktiv 92/85/EØF, støtter den ikke klagerens holdning om, 
at kabinepersonale på fly burde være omfattet af det generelle forbud mod natarbejde for 
gravide kvinder og mødre.

Kommissionen er ikke i stand til at afgøre, hvorvidt det forhold, at kabinepersonale på fly i 
modsætning til andre arbejdstagere ikke er omfattet af § 53 i lov 151/2001 og § 11 i dekret 
66/2003, skal opfattes som forskelsbehandling i henhold til national lov. Dette skal afgøres af 
de kompetente nationale myndigheder."


