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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1446/2010, ingediend door Bernardo de Vires (Italiaanse 
nationaliteit), namens Associazione Family Way, over discriminatie op de 
werkplek en niet-naleving van de bepalingen inzake gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen door de luchtvaartmaatschappij CAI-ALITALIA

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt gesteld dat de weigering van de luchtvaartmaatschappij 
CAI/ALITALIA om haar werknemers vrij te stellen van nachtwerk, een schending is van het 
communautair recht

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Indiener maakt bezwaar tegen de situatie dat vrouwen die in dienst zijn van CAI (voorheen 
ALITALIA) als leden van het cabinepersoneel niet worden vrijgesteld van nachtarbeid zoals 
andere werkende vrouwen zodra zij in verwachting zijn of de zorg over kinderen hebben.

In Italië verbieden artikel 53 van wet 151/2001 en artikel 11 van wetsbesluit 66/2003 werkgevers 
om vrouwen vanaf het begin van hun zwangerschap totdat hun kind één jaar oud is te verplichten 
van 12 uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends te werken. Bovendien mogen moeders van kinderen 
jonger dan drie jaar, alleenstaande moeders of werknemers die de zorg voor een persoon met een 
handicap dragen, niet worden verplicht in nachtdiensten te werken. Volgens artikel 2 van dit 
wetsbesluit is personeel van een luchtvaartmaatschappij dat op vluchten werkt echter vrijgesteld 
van de bovenstaande bepalingen en moet dit personeel derhalve volgens de algemene 
voorschriften werken.
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In een hangende inbreukprocedure tegen Italië heeft de Commissie het standpunt ingenomen dat 
een algemene uitsluiting van zwangere vrouwen en moeders van nachtwerk zoals is opgenomen 
in artikel 53 van wet 151/2001 niet in overeenstemming is met de EU-wetgeving.

Artikel 7 van Richtlijn 92/85 luidt als volgt:

"1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de werkneemsters in de zin van artikel 2 
niet verplicht worden nachtarbeid te verrichten gedurende hun zwangerschap en tijdens een op 
de bevalling volgende periode die wordt bepaald door de nationale instantie bevoegd voor 
veiligheid en gezondheid, mits onder de door de lidstaten vastgestelde voorwaarden een medisch 
attest wordt overgelegd waarin de noodzaak daarvan in verband met de veiligheid of de 
gezondheid van de werkneemster wordt bevestigd."

Dat betekent dat artikel 7 van de richtlijn de lidstaten vrij laat te bepalen gedurende welke 
periode werknemers niet verplicht moet worden nachtwerk te verrichten na de bevalling. Uit de 
formulering van deze bepaling blijkt duidelijk dat het de bedoeling van de wetgever is geweest 
werknemers te beschermen tegen de verplichting 's nachts te werken, maar het dezelfde 
werknemers niet onmogelijk te maken om 's nachts te werken, indien zij, vanuit het oogpunt van 
hun gezondheid en veiligheid, in staat en bereid zijn dat te doen. 

In het licht van deze bepaling, gaat een nationale wet die een automatisch en algemeen verbod op 
nachtwerk oplegt voor zwangere werknemers en moeders verder dan de bescherming die 
Richtlijn 92/85/EEG beoogt te bieden, en als gevolg daarvan leidt deze tot discriminatie van 
vrouwen ten opzichte van mannen. De Commissie heeft derhalve een inbreukprocedure ingeleid 
op grond van de tekst van artikel 53 van wet 151/2001.

De Commissie is van oordeel dat artikel 53 van wet 151/2001 (en artikel 11 van wetsbesluit 
66/2003) niet in overeenstemming zijn met Richtlijn 92/85/EEG. Het niet toepassen van deze 
bepalingen, zoals gebeurt door CAI, zou derhalve in overeenstemming zijn met het standpunt 
van de Commissie.
De Commissie vervolgt derhalve de inbreukprocedure met het doel Italië de betreffende wet te 
laten veranderen.

Aangezien de Commissie het standpunt heeft ingenomen dat artikel 53 van wet 151/2001 en 
artikel 11 van wetsbesluit 66/2003 niet in overeenstemming zijn met Richtlijn 92/85/EEG, steunt 
zij indiener niet in zijn standpunt dat cabinepersoneel onder het algemene verbod op nachtwerk 
voor zwangere vrouwen en moeders moet vallen.

De Commissie is niet in staat te beoordelen of het feit dat cabinepersoneel, in tegenstelling tot 
andere werknemers, niet van artikel 53 van wet 151/2001 en artikel 11 van wetsbesluit 66/2003 
kunnen profiteren, op grond van de nationale wetgeving beschouwd moet worden als 
discriminatie. Dat laatste moet worden vastgesteld door de bevoegde nationale autoriteiten.


