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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1446/2010, adresată de Bernardo de Vires, de cetățenie italiană, în 
numele Asociației „Family Way”, privind discriminarea la locul de muncă și 
încălcarea prevederilor referitoare la egalitatea de gen de către compania 
aeriană CAI-ALITALIA

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că refuzul companiei aeriene CAI/ALITALIA de a-și scuti angajații de 
munca în schimb de noapte reprezintă o încălcare a dreptului UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul reclamă situația femeilor angajate de CAI (fosta ALITALIA), deoarece echipajul 
de cabină nu este scutit de munca în schimb de noapte, așa cum se întâmplă în cazul celorlalte 
femei lucrătoare care sunt însărcinate sau au copii în grijă.

În Italia, articolul 53 din Legea 151/2001 și articolul 11 din Decretul 66/2003 interzic 
angajatorilor să oblige femeile să lucreze între orele 0:00 și 6:00 din momentul în care rămân 
însărcinate și până când copilul împlinește un an. Mai mult, femeile care au copii cu vârsta 
mai mică de trei ani, mamele singure sau lucrătorii care au în grijă o persoană cu handicap nu 
pot fi obligați să lucreze în schimburi de noapte. Totuși, în temeiul articolului 2 din Decret, 
echipajul de cabină este exceptat de la dispozițiile de mai sus, astfel că trebuie să lucreze 
conform reglementărilor generale aplicabile.
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Într-o procedură pe rol privind încălcarea dreptului comunitar inițiată împotriva Italiei, 
Comisia a opinat că o excludere generală a femeilor însărcinate și a mamelor de la munca în 
schimb de noapte, conform articolului 53 din Legea 151/2001, nu este în concordanță cu 
dreptul UE.

Articolul 7 din Directiva 92/85/CEE prevede că:

„1. Statele membre iau măsurile necesare pentru ca lucrătoarele menționate la articolul 2 să 
nu fie obligate să desfășoare muncă de noapte în timpul sarcinii și în perioada postnatală, 
perioadă care va fi determinată de autoritatea națională responsabilă în domeniul securității 
și sănătății, sub rezerva prezentării, în conformitate cu procedurile prevăzute de statele 
membre, a unui certificat medical care atestă că perioada respectivă este necesară pentru 
securitatea sau sănătatea lucrătoarei în cauză.”

Astfel, articolul 7 din directivă permite statelor membre să determine perioada în care 
lucrătoarele nu ar trebui să fie obligate să lucreze în schimb de noapte după naștere. Din 
formularea acestei dispoziții reiese clar că intenția legiuitorului a fost de a proteja lucrătoarele 
pentru a nu fi obligate să lucreze pe timp de noapte, dar nu să facă imposibil ca acestea să 
lucreze pe timp de noapte dacă, din punctul de vedere al siguranței și sănătății lor, sunt 
capabile și doresc acest lucru. 

În lumina acestei dispoziții, o lege națională care impune o interdicție automată și generală 
privind munca în schimb de noapte pentru lucrătoarele însărcinate și mame merge dincolo de 
protecția pe care își propune să o asigure Directiva 92/85/CEE, ceea ce are ca rezultat o 
discriminare a femeilor în raport cu bărbații. De aceea, Comisia a inițiat o procedură privind 
încălcarea dreptului comunitar, cu referire la dispozițiile articolului 53 din Legea 151/2001.

Comisia consideră că articolul 53 din Legea 151/2001 și articolul 11 din Decretul 66/2003 nu 
sunt în concordanță cu Directiva 92/85/CEE. Neaplicarea acestor dispoziții, practicată de 
CAI, ar coincide, prin urmare, cu opinia Comisiei.
Astfel, Comisia va continua procedura privind încălcarea dreptului comunitar pentru a obliga 
Italia să modifice legislația respectivă.

Deoarece Comisia a considerat că articolul 53 din Legea 151/2001 și articolul 11 din Decretul 
66/2003 nu sunt în concordanță cu Directiva 92/85/CEE, aceasta nu sprijină opinia 
petiționarului conform căreia echipajul de cabină ar trebui să intre sub incidența interdicției 
generale privind munca de noapte în cazul femeilor însărcinate și al mamelor.

Comisia nu este în măsură să decidă dacă faptul că echipajul de cabină – spre deosebire de alți 
lucrători – nu beneficiază de dispozițiile articolului 53 din Legea 151/2001 și ale articolului 
11 din Decretul 66/2003 poate fi considerat ca reprezentând o discriminare în temeiul 
dreptului național. Autoritățile naționale competente sunt cele în măsură să se pronunțe cu 
privire la acest aspect.


