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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0852/2005, imressqa minn Nagy Gábor, ta’ nazzjonalità Ungeriża, b’276 
firma dwar ir-regolamenti tal-ħin tax-xogħol, f’isem is-sindakat tal-pompiera ta’ 
Budapest u organizzazzjonijiet membri oħra

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, f’isem is-sindakati li jirrapreżentaw lill-pompiera Ungeriżi, 
jopponi l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol tal-pompiera. Dak li ressaq il-petizzjoni jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li l-ħinijiet tax-xogħol tal-pompiera Ungeriżi huwa l-itwal fl-Ewropa, 
jiġifieri 54 siegħa fil-ġimgħa, filwaqt li s-salarju bażiku tagħhom huwa bil-wisq anqas minn 
dak tal-kollegi tagħhom Ewropej, jiġifieri bejn 200-300 Euro fix-xahar. Skond hu, ir-
Repubblika Ungeriża lanqas ma mxiet ma’ l-obbligi tagħha elenkati fid-Direttiva kkonċernata 
(Direttiva 2003/88/KE). Billi n-negozjati mal-Gvern Ungeriż sa issa ma taw l-ebda riżultat, u 
l-liġi timpedilhom milli jieqfu mix-xogħol, huwa qed jitlob l-għajnuna tal-Parlament 
Ewropew f’dan il-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Jannar 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tipprovdi 
informazzjoni (Artikolu 192, paragrafu 4, tar-Regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Il-fatti
Dak li ressaq il-petizzjoni, ta’ nazzjonalità Ungeriża, President tas-sindakat tal-pompiera 
Ungeriżi, jilmenta li l-leġiżlazzjoni Ungeriża m’hix konformi mad-Direttiva 2003/88/KE 
li tikkonċerna ċerti aspetti ta’ l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, b’mod partikolari l-
Artikolu 6 tagħha.
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Fil-fatt, skond min qed jagħmel l-ilment, il-pompiera Ungeriżi jaħdmu 54 siegħa fil-
ġimgħa, u dan imur kontra l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/88/KE. 

Barra minn hekk, skond min qed jagħmel l-ilment, is-salarji tal-pompiera Ungeriżi huma 
l-aktar baxxi fl-Unjoni Ewropea.

Billi n-negozjati mal-Gvern Ungeriż ma qed iwasslu mkien u l-liġi  nazzjonali tistipula li 
l-pompiera ma jistgħux jistrajkjaw, min qed iressaq l-ilment jitlob l-għajnuna tal-
Parlament Ewropew sabiex jieħu passi biex il-leġiżlazzjoni Ewropea li għandha 
x’taqsam mal-ħin tax-xogħol tkun rispettata.

Il-liġi Komunitarja

Fir-rigward tal-ħin tax-xogħol
Id-Direttiva 2003/88/KE li tikkonċerna ċerti aspetti ta’ l-organizzazzjoni tal-ħin 
tax-xogħol, fl-Artikolu 6 tagħha, paragrafu 2, tistipula li l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex il-ħin medju ta’ xogħol għal kull perjodu ta' sebat 
ijiem ma jaqbiżx it-tmienja u erbgħin siegħa, inkluż is-sahra.

Il-ħin tax-xogħol fl-Artikolu 2 hu definit bħala “kull ħin li fih il-ħaddiem qiegħed 
fuq il-post tax-xogħol, għad-dispożizzjoni ta’ min jimpjegah u jwettaq l-attivitajiet 
u d-doveri tiegħu, b’konformita mal-liġijiet nazzjonali u/jew prattiċi”.

Skond l-Artikolu 16 b), l-Istati Membri jistgħu jippjanaw perjodu ta' referenza li 
ma jaqbiżx l-erba’ xhur, biex ikun applikat l-Artikolu 6.

L-Artikolu 17, paragrafi 1 u 3, u l-Artikolu 18 jippermettu li l-kundizzjonijiet 
imsemmija fihom jiġu derogati għall-Artikolu 16.

F’każ ta’ deroga għall-Artikolu 16, l-Artikolu 19 jistabbilixxi l-limitazzjonijiet 
għal dawn id-derogi: il-possibbiltà ta' deroga għall-perjodu ta' referenza ma 
tippermettix li jiġi stabbilit perjodu ta' referenza li jaqbeż is-sitt xhur, jew it-tnax-il 
xahar jekk stabbilit bi ftehim kollettiv.

Fir-rigward tar-rimunerazzjoni
L-Artikolu 137, paragrafu 5, tat-Trattat KE jgħid li “d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-
Artikolu ma japplikaw la għar-rimunerazzjonijiet, la għad-dritt li tassoċja ruħek, la 
għad-dritt li tistrajka u lanqas għad-dritt tal-lock-out”

Għaldaqstant ma hemm l-ebda test leġiżlattiv, fuq livell Komunitarju dwar kemm 
għandha tkun ir-rimunerazzjoni, li tibqa’ fil-kompetenza assoluta ta’ l-Istati 
Membri.

Analiżi

Fir-rigward tal-konformità mad-Direttiva 2003/88/KE
Din il-petizzjoni prinċipalment trid tistabbilixxi jekk il-ħin li l-pompiera jqattgħu 
għassa fuq il-post tax-xogħol tagħhom għandux jitqies bħala ħin tax-xogħol skond 
kif definit fid-direttiva. 
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Il-Qorti tal-Ġustizzja, b’konsistenza fil-każistika, f’każ li jikkonċerna b’mod dirett 
is-settur tas-saħħa qalet li d-direttiva “għandha tkun interpretata b’mod li wieħed 
għandu jqis il-ħin li fih tabib ikun għassa u fiżikament preżenti fl-isptar, bħala 
parti integrali mill-ħin tax-xogħol skond kif definit f’din id-direttiva, filwaqt ukoll 
li l-persuna kkonċernata hija awtorizza tistrieħ fuq il-post tax-xogħol tagħha tul il-
perjodi li fihom ma jintalbux is-servizzi tagħha”. 

Fis-sitwazzjoni ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, skond din il-każistika tal-Qorti, il-ħin 
tax-xogħol, inkluż il-ħin ta’ l-għassa u xogħol ieħor, m’għandux jaqbeż il-medja 
ta’ 48 siegħa fil-ġimgħa.                                                             

Għalhekk, il-ħin tax-xogħol ta’ min qed iresssaq il-petizzjoni, skond l-
informazzjoni mogħtija minnu, jaqbeż il-limitu awtorizzat mid-Direttiva kif 
interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja.

Madankollu, wara din il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-Kummissjoni għamlet 
proposta ta’ direttiva bil-għan li temenda d-Direttiva 2003/88/KE. Din il-proposta 
tintroduċi żewġ kunċetti ġodda, dak tal-“ħin ta’ l-għassa” u dak tal-“perjodi 
inattivi matul il-ħin ta’ l-għassa”. Il-proposta tipproponi li l-perjodi inattivi matul 
il-ħin ta’ l-għassa ma jgħoddux mal-ħin tax-xogħol skond kif definit fid-Direttiva. 

Għalhekk, huwa probabbli ħafna li l-ħin tax-xogħol ta’ dak li ressaq il-petizzjoni 
ikun konformi mal-liġi Komunitarja jekk il-ko-leġiżlaturi jilqgħu l-proposta tal-
Kummissjoni.

Il-Qrati nazzjonali, kull meta jkollhom quddiemhom każ ta’ individwu, u f’każ li l-
liġi nazzjonali tagħtihom marġni ta’ valutazzjoni, għandha tinterpreta u tapplika l-
liġi nazzjonali skond il-liġi Komunitarja, jekk il-liġi nazzjonali nbidlet minn xi 
direttiva.

Fir-rigward tar-rimunerazzjoni
Dan il-punt jaqa’ kollu kemm hu taħt il-kompetenza tal-liġi nazzjonali u għalhekk 
il-Kummissjoni mhix sa tikkummenta dwaru.
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