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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett : Petizzjoni 1446/2010, imressqa minn Bernardo de Vires, ta’ ċittadinanza 
Taljana, f’isem l-Assoċjazzjoni “Family Way” dwar diskriminazzjoni fuq il-
post tax-xogħol u nuqqas ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet fir-rigward 
ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa min-naħa tal-linja tal-ajru CAI-
ALITALIA

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li r-rifjut, min-naħa tal-linja tal-ajru CAI/ALITALIA, tal-eżenzjoni tax-
xogħol matul il-lejl għall-impjegati tagħha huwa ksur tal-liġi Komunitarja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant jilmenta dwar is-sitwazzjoni li n-nisa li jaħdmu mas-CAI (dik li qabel kienet l-
ALITALIA), bħala membri tal-ekwipaġġ, mhumiex eżentati mix-xogħol matul il-lejl bħal 
nisa oħra li jaħdmu, jekk jinqabdu tqal jew ikollhom tfal x’jieħdu ħsieb.

Fl-Italja, l-Artikolu 53 tal-Liġi 151/2001 u l-Artikolu 11 tad-Digriet 66/2003 jipprojbixxu lil 
min iħaddem li jobbliga lin-nisa jaħdmu minn nofsillejl sas-sitta ta’ filgħodu mill-bidu tat-
tqala tagħhom sakemm it-tarbija tagħlaq sena. Barra minn hekk, in-nisa li huma ommijiet ta’ 
tfal taħt it-tliet snin, ommijiet waħedhom jew ħaddiema li jieħdu ħsieb persuni b’diżabilità ma 
jistgħux jiġu obbligati li jaħdmu x-xiftijiet ta’ billejl. Madankollu, skont l-Artikolu 2 ta’ dan 
id-Digriet, l-ekwipaġġ tal-linja tal-ajru li jaħdem fuq titjiriet huwa eżentat mid-
dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq u għalhekk għandu jaħdem skont ir-regoli ġenerali.
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Fi proċedura ta’ ksur pendenti kontra l-Italja, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li esklużjoni 
ġenerali ta’ nisa tqal jew ommijiet mix-xift ta’ billejl, kif inkluż fl-Artikolu 53 tal-Liġi 
151/2001, mhix konformi mal-liġi tal-UE.

L-Artikolu 7 tad-Direttiva 92/85/KEE jistipola li:

“1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi neċessarji biex jiżguraw li l-ħaddiema 
msemmija fl-Artikolu 2 ma jkunux imġiegħla li jagħmlu xogħol ta’ billejl waqt it-tqala 
tagħhom u għal żmien wara t-twelid li għandu jiġi stabbilit mill-awtorità nazzjonali 
kompetenti għas-sigurtà u s-saħħa, soġġett għas-sottomissjoni, skont il-proċeduri stabbiliti 
mill-Istati Membri, għal test mediku li jiddikjara li dan huwa neċessarju għas-sigurtà jew is-
saħħa tal-ħaddiema kkonċernata.”

Għalhekk, l-Artikolu 7 tad-Direttiva jippermetti li l-Istati Membri jistabbilixxu l-perjodu li 
matulu l-ħaddiema m’għandhomx ikunu obbligati li jaħdmu matul il-lejl wara li jwelldu. Il-
kliem ta’ din id-dispożizzjoni juri biċ-ċar li l-intenzjoni tal-leġiżlatur kienet li jipproteġi lill-
ħaddiema milli jkunu obbligati li jaħdmu matul il-lejl, iżda fl-istess ħin li ma jkunx 
impossibbli għal dawn il-ħaddiema li jaħdmu matul il-lejl, jekk, mill-perspettiva tas-sigurtà u 
s-saħħa tagħhom, huma kapaċi u lesti li jagħmlu dan.

Fid-dawl ta’ din id-dispożizzjoni, liġi nazzjonali li timponi projbizzjoni awtomatika u ġenerali 
fuq ix-xogħol matul il-lejl għan-nisa tqal u l-ommijiet tmur lil hinn mill-protezzjoni li d-
Direttiva 92/85/KEE għandha l-għan li tiżgura, u konsegwentament twassal għal 
diskriminazzjoni kontra n-nisa. Għaldaqstant, il-Kummissjoni nediet proċedura ta’ ksur 
ibbażata fuq it-test tal-Artikolu 53 tal-Liġi 151/2001. 

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-Artikolu 53 tal-Liġi 151/2001 (u l-Artikolu 11 tad-
Digriet 66/2003) mhumiex konformi mad-Direttiva 92/85/KEE. Għaldaqstant, in-nuqqas ta’ 
applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, kif iseħħ fil-kumpanija CAI, ikun konformi mal-
opinjoni tal-Kummissjoni.
Għalhekk, il-Kummissjoni qed tkompli għaddejja bil-proċedura ta’ ksur sabiex l-Italja tibdel 
il-liġi rispettiva.

Peress li l-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-Artikolu 53 tal-Liġi 151/2001 u l-Artikolu 11 
tad-Digriet 66/2003 mhumiex konformi mad-Direttiva 92/85/KEE, hija ma tappoġġjax l-
opinjoni tal-petizzjonant li l-persunal tal-ekwipaġġ tal-ajru għandu jaqa’ taħt il-projbizzjoni 
ġenerali tax-xift ta’ billejl għan-nisa tqal u l-ommijiet.

Il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tiddeċiedi jekk il-fatt li l-persunal tal-ekwipaġġ tal-
ajru – għall-kuntrarju ta’ ħaddiema oħra – ma jibbenefikax mill-Artikolu 53 tal-Liġi 151/2001 
u l-Artikolu 11 tad-Digriet 66/2003 għandux jiġi kkunsidrat bħala diskriminazzjoni taħt il-liġi 
nazzjonali. Dan għandu jiġi deċiż mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.


