
CM\866831EL.doc PE464.887v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

6.5.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1446/2010, του Bernardo de Vires, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του συλλόγου «Family Way», σχετικά με διακρίσεις στην εργασία και τη μη 
τήρηση των διατάξεων για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών εκ 
μέρους της αεροπορικής εταιρείας CAI/ALITALIA

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά υποστηρίζει ότι η άρνηση που προβάλλει η αεροπορική εταιρεία CAI/ALITALIA
για απαλλαγή από τη νυκτερινή εργασία των υπαλλήλων της, συνιστά παραβίαση του 
κοινοτικού δικαίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την κατάσταση των γυναικών που εργάζονται στην υπηρεσία 
της CAI (πρώην ALITALIA) ως μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών, διότι δεν 
απαλλάσσονται, όπως άλλες εργαζόμενες γυναίκες, από τη νυκτερινή εργασία σε περίπτωση 
εγκυμοσύνης ή ανατροφής τέκνων.

Στην Ιταλία, το άρθρο 53 του νόμου αριθ. 151/2001 και το άρθρο 11 του διατάγματος 
αριθ. 66/2003 απαγορεύουν στους εργοδότες να επιβάλλουν υποχρεωτική βάρδια εργασίας 
μεταξύ 12.00 μ.μ. και 6.00 π.μ. σε γυναίκες από την έναρξη της εγκυμοσύνης τους έως και τη 
συμπλήρωση του πρώτου έτους ηλικίας του τέκνου τους. Επιπλέον, γυναίκες που είναι 
μητέρες τέκνων ηλικίας κάτω των τριών ετών, μόνες μητέρες ή οι εργαζόμενες που έχουν 
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αναλάβει τη φροντίδα ατόμου με αναπηρία δεν μπορούν να υποχρεώνονται σε εκτέλεση 
βραδινής βάρδιας εργασίας. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω διατάγματος, τα 
μέλη πληρώματος των αεροπορικών εταιρειών που εργάζονται σε πτήσεις εξαιρούνται από 
τις ανωτέρω διατάξεις, και υποχρεούνται, συνεπώς, να εργάζονται σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις.

Σε εκκρεμούσα διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας, η Επιτροπή έκρινε ότι μία γενική 
απαλλαγή των εγκύων και των μητέρων από τη νυκτερινή εργασία που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 53 του νόμου αριθ. 151/2001, δεν συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ.

Το άρθρο 7 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ ορίζει ως ακολούθως:

«1. «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες κατά την 
έννοια του άρθρου 2 να μην υποχρεούνται να εκτελούν νυκτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης τους, καθώς και επί ένα χρονικό διάστημα μετά τον τοκετό, το οποίο ορίζεται από 
την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για την ασφάλεια και την υγεία, με την επιφύλαξη της 
υποβολής, σύμφωνα με τεχνικές λεπτομέρειες που ορίζουν τα κράτη μέλη, ιατρικού 
πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ανάγκη αυτού του μέτρου όσον αφορά την ασφάλεια και την 
υγεία της εν λόγω εργαζομένης».

Κατά συνέπεια, το άρθρο 7 της οδηγίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο οι εργαζόμενες δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να εκτελούν 
νυκτερινή εργασία μετά τον τοκετό. Από τη διατύπωση της παρούσας διάταξης γίνεται σαφές 
ότι η πρόθεση του νομοθέτη ήταν μεν η προστασία των εργαζομένων γυναικών από την 
υποχρέωση εκτέλεσης νυκτερινής εργασίας, χωρίς όμως να καθιστά αδύνατη τη νυκτερινή 
εργασία για τις ίδιες γυναίκες, εφόσον οι τελευταίες, από πλευράς ασφάλειας και υγείας, είναι 
ικανές και πρόθυμες να το πράξουν. 

Υπό το πρίσμα αυτής της διάταξης, ένας εθνικός νόμος ο οποίος επιβάλλει αυτόματη και 
γενική απαγόρευση της νυκτερινής εργασίας για τις εγκύους εργαζόμενες και μητέρες 
υπερβαίνει τα όρια προστασίας που στοχεύει να διασφαλίσει η οδηγία 92/85/ΕΟΚ και 
καταλήγει, επομένως, να εισάγει διακρίσεις εις βάρος των ανδρών, σε σύγκριση με τις 
γυναίκες. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει για το κείμενο 
του άρθρου 53 του νόμου αριθ. 151/2001.

Η Επιτροπή διατυπώνει την άποψη ότι το άρθρο 53 του νόμου αριθ. 151/2001 (όπως και το 
άρθρο 11 του διατάγματος αριθ. 66/2003) δεν συνάδει με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. Κατόπιν 
τούτου, η μη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, κατά την πρακτική της CAI, ενδέχεται να 
εναρμονίζεται με την άποψη της Επιτροπής.
Επομένως, η τελευταία έχει κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει προκειμένου να υποχρεώσει 
την Ιταλία να τροποποιήσει την αντίστοιχη νομοθεσία.

Καθόσον δε η Επιτροπή κρίνει ότι το άρθρο 53 του νόμου αριθ. 151/2001 και το άρθρο 11 
του διατάγματος αριθ. 66/2003 δεν συνάδουν με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ, δεν συμμερίζεται 
την άποψη του προσφεύγοντα ότι τα μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών θα έπρεπε να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της γενικής απαγόρευσης της νυκτερινής εργασίας για τις 
εγκύους και τις μητέρες.
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Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποφανθεί κατά πόσον το γεγονός ότι τα μέλη του 
πληρώματος θαλάμου επιβατών των αεροσκαφών –σε αντίθεση με τις λοιπές εργαζόμενες 
γυναίκες– δεν απολαύουν των πλεονεκτημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 53 του νόμου 
αριθ. 151/2001 και στο άρθρο 11 του διατάγματος αριθ. 66/2003 πρέπει να θεωρηθεί ότι 
εισάγει διακρίσεις δυνάμει του εθνικού δικαίου. Η σχετική απόφαση πρέπει να ληφθεί από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.


