
CM\866831PL.doc PE464.887v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1446/2010, którą złożył Bernardo de Vires (Włochy) w imieniu 
stowarzyszenia Family Way, w sprawie dyskryminacji w miejscu pracy 
i nieprzestrzegania zasad równouprawnienia płci przez linie lotnicze 
CAI-ALITALIA

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zdania, że odmówienie mu przez linie lotnicze CAI-ALITALIA 
zwolnienia z obowiązku pracy nocą stanowi naruszenie prawa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję informuje o sytuacji, w której kobiety pracujące w CAI (dawniej 
ALITALIA) jako personel pokładowy nie są zwalniane z obowiązku pracy nocnej, tak jak 
inne kobiety pracujące, jeżeli są w ciąży lub mają dzieci pod opieką.

We Włoszech w art. 53 ustawy 151/2001 oraz w art. 11 dekretu 66/2003 zabrania się 
pracodawcom obligowania kobiet do pracy między godziną 24.00 a 6.00 rano od początku 
ciąży do momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Ponadto do pracy na 
nocnych zmianach nie można obligować matek dzieci do 3. roku życia, matek samotnych oraz 
pracowników opiekujących się osobą niepełnosprawną. Jednak zgodnie z art. 2 
przedmiotowego dekretu pracownicy linii lotniczych obsługujący loty są wyłączeni z 
powyższych przepisów i muszą w związku z tym pracować zgodnie z ogólnymi zasadami.
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W ramach toczącego się postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego Komisja przyjęła pogląd, że zapisane w art. 53 ustawy 151/2001 ogólne 
wykluczenie kobiet ciężarnych i matek z pracy nocnej jest niezgodne z prawem UE. 

W art. 7 dyrektywy 92/85/EWG przewiduje się, że:

„1. Państwa członkowskie podejmą niezbędne środki, aby zagwarantować, że pracownice, o 
których mowa w art. 2, nie będą zobowiązane do wykonywania pracy nocnej w czasie ciąży i 
przez okres następujący po urodzeniu dziecka, który określą władze krajowe właściwe w 
sprawach bezpieczeństwa i zdrowia, pod warunkiem, że w trybie ustalonym przez państwa 
członkowskie pracownica ta przedłoży zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że jest to 
niezbędne dla jej zdrowia i bezpieczeństwa.”

A zatem w art. 7 dyrektywy umożliwia się państwom członkowskim określenie okresu po 
urodzeniu dziecka, w trakcie którego pracownice nie powinny być obligowane do pracy 
nocnej. Sformułowanie tego przepisu jasno wskazuje, że zamiarem prawodawcy była ochrona 
pracowników przed obowiązkiem pracy nocnej, nie zaś uniemożliwianie tymże pracownikom 
wykonywania pracy w nocy, jeżeli, ze swojego punktu widzenia, są oni w stanie podjąć tę 
pracę i wykazują taką chęć. 

W świetle powyższego przepisu prawo krajowe nakładające automatyczny i ogólny zakaz 
pracy nocnej w przypadku kobiet ciężarnych i matek wykracza poza zakres ochrony, której 
zapewnienie jest celem dyrektywy 92/85/EWG i w konsekwencji prowadzi do dyskryminacji 
kobiet w porównaniu z mężczyznami. Dlatego Komisja zainicjowała postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w oparciu o treść art. 53 ustawy 
151/2001.

Komisja uważa, że art. 53 ustawy 151/2001 (oraz art. 11 dekretu 66/2003) nie są zgodne z 
dyrektywą 92/85/EWG. Niestosowanie tych przepisów, co ma miejsce w przypadku CAI, 
byłoby zatem zgodne ze stanowiskiem Komisji.
Komisja prowadzi zatem postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, tak aby doprowadzić do zmiany odnośnej ustawy we Włoszech.

Ponieważ Komisja uważa, że art. 53 ustawy 151/2001 oraz art. 11 dekretu 66/2003 nie są 
zgodne z dyrektywą 92/85/EWG, nie popiera ona poglądu skarżącego, zgodnie z którym 
personel pokładowy powinien być objęty ogólnym zakazem pracy nocnej w przypadku kobiet 
ciężarnych i matek.

Komisja nie jest w stanie ocenić, czy fakt, że personel pokładowy nie korzysta – w 
przeciwieństwie do innych pracowników – z przepisów art. 53 ustawy 151/2001 oraz art. 11 
dekretu 66/2003 należy uznać za dyskryminację na mocy prawa krajowego. Taką decyzję 
muszą podjąć właściwe władze krajowe.


