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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1446/2010 dėl oro transporto bendrovės CAI-ALITALIA 
diskriminacijos darbe ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris nuostatų 
nesilaikymo, kurią pateikė Italijos pilietis Bernardo de Vires asociacijos 
Family Way vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijoje teigiama, kad oro transporto bendrovei CAI /ALITALIA atsisakius atleisti 
darbuotojus nuo darbo naktį pažeidžiama ES teisė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 6 d.

„Peticijos pateikėjas išreiškia nepasitenkinimą dėl to, kad moterys, dirbančios oro transporto 
bendrovėje CAI (buvusi ALITALIA) keleivių salono įgulos narėmis, neatleidžiamos nuo 
darbo naktį kaip kitos darbuotojos, kai pastoja arba turi prižiūrėti vaikus.

Italijos Įstatymo Nr. 151/2001 53 straipsniu ir Dekreto Nr. 66/2003 11 straipsniu draudžiama 
darbdaviams įpareigoti moteris dirbti nuo 12 valandos nakties iki 6 valandos ryto nuo 
nėštumo pradžios iki kol vaikui sukanka vieni metai. Be to, moterys, kurių vaikams mažiau 
nei treji metai, vienišos motinos arba neįgalųjį prižiūrintys darbuotojai negali būti įpareigoti 
dirbti naktines pamainas. Vis dėlto pagal šio dekreto 2 straipsnį oro transporto bendrovės 
įgulos nariams, dirbantiems skrydžių metu, minėtos nuostatos netaikomos ir todėl jie turi 
dirbti laikydamiesi bendrųjų taisyklių.
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Pradėtoje pažeidimo nagrinėjimo procedūroje prieš Italiją Komisija laikosi nuomonės, kad 
bendras principas atleisti nuo darbo naktį nėščias moteris ir motinas, kaip nustatyta Įstatymo 
Nr. 151/2001 53 straipsnyje, neatitinka ES teisės.

Direktyvos 92/85 EEB 7 straipsnyje nustatyta:

"1. „Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 2 straipsnyje nurodytos 
darbuotojos nėštumo metu bei už saugą ir sveikatą atsakingos nacionalinės institucijos 
nustatytą laikotarpį po gimdymo nebūtų įpareigotos dirbti naktinį darbą, jei valstybių narių 
nustatyta tvarka jos pateikia sveikatos pažymą, kurioje nurodoma, kad tai yra būtina dėl tos 
darbuotojos saugos ir sveikatos.“

Taigi šios direktyvos 7 straipsnyje valstybėms suteikta galimybė nustatyti laikotarpį, per kurį 
darbuotojos neturėtų būti įpareigotos dirbti naktinį darbą po gimdymo. Iš nuostatos 
formuluotės matyti, kad teisės aktų leidėjo ketinimas buvo apsaugoti darbuotojas nuo pareigos 
dirbti naktį, o ne uždrausti šioms darbuotojoms dirbti naktinį darbą, jeigu saugos ir sveikatos 
požiūriu jos gali ir nori tai daryti. 

Atsižvelgiant į šią nuostatą, nacionalinis teisės aktas, kuriuo nustatomas automatinis ir 
bendras draudimas nėščioms moterims ir motinoms dirbti naktį, viršija apsaugos, kurią 
siekiama užtikrinti Direktyva 92/85/EEB, taikymo ribas, ir dėl to moterys, palyginti su vyrais, 
yra diskriminuojamos. Todėl Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Įstatymo 
Nr. 151/2001 53 straipsnio.

Komisijos nuomone, Įstatymo Nr. 151/2001 53 straipsnis (Dekreto Nr. 66/2003 11 straipsnis) 
neatitinka Direktyvos 92/85/EEB nuostatų. Todėl šių nuostatų netaikymas, kaip yra oro 
transporto bendrovės CAI atveju, atitinka Komisijos nuomonę.
Taigi Komisija taiko pažeidimo nagrinėjimo procedūrą siekdama, kad Italija pakeistų 
atitinkamą įstatymą.

Kadangi Komisija mano, jog Įstatymo Nr. 151/2001 53 straipsnis ir Dekreto Nr. 66/2003 
11 straipsnis neatitinka Direktyvos 92/85/EEB nuostatų, ji nepalaiko skundo pateikėjo 
nuomonės, kad lėktuvo įgulos darbuotojoms turėtų būti taikomas bendras draudimas nėščioms 
moterims ir motinoms dirbti naktį.

Komisija negali nutarti, ar tai, kad lėktuvo įgulos darbuotojos – priešingai nei kiti darbuotojai 
– nepasinaudoja Įstatymo Nr. 151/2001 53 straipsniu ir dekreto Nr. 66/2003 11 straipsniu, 
reikia laikyti diskriminacija pagal nacionalinę teisę. Tai turi patvirtinti kompetentingos 
nacionalinės institucijos.“


