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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1446/2010, ko apvienības Family Way vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Bernardo de Vires, par diskrimināciju darba vietā 
un dzimumu līdztiesības neievērošanu aviokompānijā CAI-ALITALIA

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka aviokompānijas CAI-ALITALIA atteikums atbrīvot no 
nakts darba ir ES tiesību aktu pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka sievietes, kas strādā aviokompānijā CAI (kādreizējā 
ALITALIA) kā pasažieru salona apkalpes locekļi, netiek atbrīvotas no nakts darba tāpat kā 
citas strādājošās sievietes grūtniecības laikā vai tad, ja to aprūpē ir bērni.

Itālijā 53. pants Likumā Nr. 151/2001 un 11. pants Dekrētā Nr. 66/2003 aizliedz darba 
devējiem nodarbināt sievietes no pusnakts līdz pulksten 6 rītā, sākot no grūtniecības sākuma 
līdz laikam, kad viņu bērns sasniedz gada vecumu. Nakts maiņās nedrīkst likt strādāt arī 
sievietēm, kurām ir bērni, kas nav sasnieguši trīs gadu vecumu, vientuļajām mātēm vai darba 
ņēmējiem, kuru apgādībā ir persona ar īpašām vajadzībām. Tomēr saskaņā ar minētā likuma 
2. pantu iepriekš minētie noteikumi neattiecas uz lidmašīnu apkalpes locekļiem, kas strādā 
lidojumos, un šiem darbiniekiem jāstrādā saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

Pret Itāliju uzsāktajā pārkāpuma procedūrā Komisija uzskata, ka, vispār neļaujot grūtniecēm 
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un mātēm strādāt nakts maiņās, kā tas noteikts 53. pantā Likumā Nr. 151/2001, tiek pārkāpti 
ES tiesību akti.

Saskaņā ar Direktīvas 92/85/EEK 7. pantu:

"1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 2. pantā minētām 
darbiniecēm neliek veikt nakts darbu viņu grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā, kura 
ilgumu nosaka drošības un veselības aizsardzības jomā kompetentā valsts iestāde pēc tam, 
kad saskaņā ar dalībvalstu noteiktajām procedūrām tai iesniegta medicīniska izziņa, kurā 
norādīts, ka tas vajadzīgs attiecīgās darbinieces drošībai vai veselībai.”

Minētās Direktīvas 7. pants ļauj dalībvalstīm noteikt laika posmu, kurā darbiniecēm neliek
veikt nakts darbu pēcdzemdību periodā. Šā noteikuma formulējums norāda, ka likumdevēja 
mērķis ir bijis pasargāt darbiniekus no piespiedu strādāšanas naktī, tomēr vienlaikus neaizliegt 
šiem pašiem darbiniekiem strādāt naktī, ja, ņemot vērā viņu drošību un veselību, viņi ir spējīgi 
un vēlas veikt minēto darbu. 

Ņemot vērā šo noteikumu, valsts tiesību akts, kurā noteikts automātisks un vispārējs nakts 
darba aizliegums grūtniecēm un mātēm, pārsniedz to aizsardzības līmeni, ko paredzēts 
nodrošināt ar Direktīvu 92/85/EEK, un rezultātā rada sieviešu diskrimināciju. Tādēļ, 
pamatojoties uz 53. pantu Likumā Nr. 151/2001, Komisija sākusi pārkāpuma procedūru.

Komisija uzskata, ka 53. pants Likumā Nr. 151/2001 (un 11. pants Dekrētā Nr. 66/2003) ir 
pretrunā ar Direktīvu 92/85/EEK. Minēto noteikumu nepiemērošana, kā to praktizē CAI, 
attiecīgi atbilst Komisijas pārstāvētajam viedoklim.
Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūru, lai panāktu, ka Itālija groza attiecīgo tiesību aktu.

Tā kā Komisija uzskata, ka 53. pants Likumā Nr. 151/2001 un 11. pants Dekrētā Nr. 66/2003 
ir pretrunā ar Direktīvu 92/85/EEK, tā neatbalsta lūgumraksta iesniedzēja uzskatu, ka arī 
lidmašīnu apkalpes locekļiem jāpiemēro vispārējais nakts darba aizliegums, kas attiecas uz 
grūtniecēm un mātēm.

Komisija nevar izlemt, vai tas, ka uz lidmašīnu apkalpes locekļiem neattiecas 53. pants 
Likumā Nr. 151/2001 un 11. pants Dekrētā Nr. 66/2003, ir uzskatāms par diskrimināciju, 
ņemot vērā valsts tiesību aktus. Šis jautājums jāizlemj kompetentajām valsts iestādēm.


