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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Bernardo de Vires olasz állampolgár által az „Associazione Family Way” 
nevében benyújtott 1446/2010. számú petíció a CAI-ALITALIA 
légitársaságnál a munka tekintetében alkalmazott megkülönböztetésről, 
valamint a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódra vonatkozó 
rendelkezések be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a CAI /ALITALIA légitársaság közösségi jogot sértett azzal, 
hogy alkalmazottaitól megtagadta az éjszakai munka alól való felmentés lehetőségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a CAI (egykori ALITALIA) által légiutas-kísérő 
személyzetként foglalkoztatott nők más dolgozó nőkkel ellentétben terhesség vagy általuk 
nevelt gyermekek megléte esetén nem mentesülnek az éjszakai munkavégzés alól.

Olaszországban a 151/2001. sz. törvény 53. cikke, valamint a 66/2003. sz. rendelet 11. cikke 
megtiltja a munkaadóknak, hogy a nőket éjféltől reggel 6 óráig terjedő munkavégzésre 
kötelezzék a terhességük kezdetétől gyermekük első életévének betöltéséig terjedő 
időszakban. Továbbá a három évnél fiatalabb gyermeket nevelő anyák, a gyermeküket 
egyedül nevelő anyák, illetve a fogyatékossággal élő személyről gondoskodó munkavállalók 



PE464.887v01-00 2/3 CM\866831HU.doc

HU

sem kötelezhetők éjszakai műszakok ellátására. Ugyanakkor az említett rendelet 2. cikke 
alapján a légi járatokon dolgozó légiutas-kísérő személyzet mentesül a fenti rendelkezés 
hatálya alól, ezért munkavégzésére az általános szabályok irányadók.

Egy Olaszországgal szemben indított, folyamatban lévő jogsértési eljárás keretében a 
Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a várandós nők és az anyák éjszakai 
munkavégzés alól történő általános mentesítése – a 151/2001. sz. törvény 53. cikkében 
foglaltak szerint – nem áll összhangban az uniós joggal.

A 92/85/EK irányelv 7. cikke előírja az alábbiakat:

„1. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 2. cikkben 
meghatározott munkavállalók ne legyenek kötelezhetők terhességük időszakában, valamint a 
szülést követő – a biztonság és egészségvédelem tekintetében illetékes nemzeti hatóság által 
meghatározott – időszakban éjszaka dolgozni azzal a feltétellel, hogy az érintett munkavállaló 
– az egyes tagállamok által meghatározott szabályok szerint – orvosi gazolással tanúsítja, 
hogy ez szükséges biztonsága vagy egészsége érdekében.”

Következésképpen az irányelv 7. cikke lehetővé teszi a tagállamok számára egy olyan 
időtartam megállapítását, amelynek során a munkavállalók a szülést követően nem kötelesek
éjszaka dolgozni. Az említett rendelkezés szövegezése egyértelművé teszi a jogalkotók 
szándékát, miszerint védeni kívánják a munkavállalókat attól, hogy éjszakai munkavégzésre 
kötelezzék őket, azonban nem szeretnék ellehetetleníteni ugyanezen munkavállalók számára, 
hogy éjszaka is dolgozzanak, amennyiben biztonságuk és egészségvédelmük szempontjából 
erre képesek és hajlandóak. 

E rendelkezés fényében az a nemzeti jogszabály, amely automatikus és általános tilalmat 
vezet be a várandós munkavállalók és anyák éjszakai munkavégzésére vonatkozóan, túllép a 
92/85/EGK irányelv által biztosítani kívánt védelem szintjén, és ebből adódóan a nők 
férfiakkal szembeni megkülönböztetését eredményezi. Ezért a Bizottság jogsértési eljárást 
indított a 151/2001. sz. törvény 53. cikkében foglaltak alapján. 

A Bizottság azon a véleményen van, hogy a 151/2001. sz. törvény 53. cikke (és a 66/2003. sz. 
rendelet 11. cikke) nem áll összhangban a 92/85/EGK irányelvvel. Ezért az említett 
rendelkezések alkalmazásának mellőzése – amit a CAI is gyakorol – összhangban állna a 
Bizottság véleményével.
Következésképpen a Bizottság jogsértési eljárást folytat annak érdekében, hogy 
Olaszországnál elérje a szóban forgó jogszabály módosítását.

Mivel a Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 151/2001. sz. törvény 53. cikke, 
valamint a 66/2003. sz. rendelet 11. cikke nem áll összhangban a 92/85/EGK irányelvvel, nem 
támogatja a panaszos véleményét, miszerint a légiutas-kísérő személyzetnek az éjszakai 
munkavégzés várandós nőkre és anyákra vonatkozó általános tilalmának hatálya alá kell 
tartoznia.

A Bizottságnak nem áll módjában eldönteni, hogy a nemzeti jog értelmében 
megkülönböztetésnek minősül-e, hogy a légiutas-kísérő személyzet – más munkavállalókkal 
ellentétben – nem részesül a 151/2001. sz. törvény 53. cikke és a 66/2003. sz. rendelet 11. 
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cikke kínálta előnyökből. Erről az illetékes nemzeti hatóságoknak kell dönteniük.


