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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1500/2012, imressqa minn Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova, 
Peter Blasko, ta’ ċittadinanza Slovakka, f’isem Zakladna odborova 
organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna 
Odborova organizacia FNsP Zilina a Slovenske lekarske odbory pri FNsP 
Zilina, bi tliet firem, dwar il-ħin tax-xogħol u l-organizzazzjoni interna tax-
xogħol f’FNsP Zilina

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti, li jirrappreżentaw it-Trejdunjins tal-Infermiera, it-Trejdunjin tal-affarijiet tas-
saħħa u soċjali u t-Trejdunjin tat-Tobba, jisfidaw id-deċiżjoni unilaterali tad-Direttur tal-Isptar 
f’Zilina li jbiddel ir-regolamenti interni u l-ħinijiet tax-xogħol fid-dipartimenti tal-Isptar. 
Peress li din l-Ordni tħabbritilhom mingħajr ma ġew ikkonsultati qabel, huma jikkunsidrawha 
invalida. Huma jopponu wkoll tqassim tal-ħin tax-xogħol li mhux ugwali u li jikser il-liġijiet 
eżistenti. Huma jitolbu lill-PE jintervjeni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta� April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta� Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta� Awwissu 2013

Il-petizzjonanti jilmentaw li d-deċiżjoni unilaterali tal-24 ta� Ottubru 2012 li ħa d-Direttur 
tal-Isptar f’Zilina hija invalida minħabba li għandha l-intenzjoni li tibdel regoli interni fl-
organizzazzjoni tal-ħinijiet tax-xogħol fid-dipartimenti tal-Isptar mingħajr ma kien hemm 
ftehim minn qabel mar-rappreżentanti tal-ħaddiema u tmur kontra l-Kodiċi tax-Xogħol tas-
Slovakkja. B�mod partikolari l-petizzjonanti jikkontestaw id-diviżjoni irregolari tal-ħin tax-
xogħol, il-bidla fil-provvista ta� servizzi ta� emerġenza li kien sar ftehim dwarha u l-bidla 
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fis-sahra li sar ftehim dwarha. 

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Fil-livell tal-UE, id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol (2003/88/KE) tirregola ċerti aspetti tal-
ħin tax-xogħol, inkluż is-sahra u l-ħin tal-għassa. Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol tistipula 
standards minimi komuni għall-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fl-Istati 
Membri kollha, inkluż limitu ta� ħin ta� xogħol fil-ġimgħa (massimu ta� 48 siegħa bħala 
medja, inkluż kwalunkwe sahra, skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva) u minimu f�ġurnata (mill-
anqas 11-il siegħa konsekuttiva f�perjodu ta� 24 siegħa, skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva) u 
perjodi ta� serħan fil-ġimgħa (mill-anqas 24 siegħa ta� serħan mhux interrott flimkien ma� 
11-il siegħa ta� serħan kuljum, skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva). Skont il-ġurisprudenza tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) (eż. Kawżi C-303/98, SIMAP, C-151/02, 
Jaeger u C-14/04, Dellas), il-ħin tal-għassa li fih il-ħaddiema huma mitluba jkunu fiżikament 
preżenti fuq il-post tax-xogħol għandu jitqies fl-intier tiegħu bħala ħin tax-xogħol u mhux ħin 
ta� mistrieħ. Il-ħin li waqtu l-ħaddiema għandhom ikunu jistgħu jiġu kkuntattjati iżda li fih 
ma għandhomx għalfejn ikunu fiżikament preżenti fuq il-post tax-xogħol ma għandux jitqies 
fl-intier tiegħu bħala ħin tax-xogħol. Madankollu, f�dan il-każ, il-ħin kollu marbut mal-
provvista attwali ta� servizzi b�rispons għal telefonata għandu jitqies bħala ħin tax-xogħol.

Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, madankollu, ma fihiex dispożizzjonijiet rigward id-
distribuzzjoni irregolari ta� ħin tax-xogħol. Id-Direttiva lanqas ma tistipula l-mod li bih il-
bidliet rigward il-mod ta� distribuzzjoni tal-ħin tax-xogħol, sahra jew il-provvista ta� 
servizzi ta� emerġenza għandhom jiġu organizzati bejn l-impjegatur u l-ħaddiem. Għalhekk, 
il-liġi tal-UE ma tipprekludix l-arranġamenti kif stipulati fil-petizzjoni, sakemm il-limiti tal-
ħin tax-xogħol u l-provvista minima ta� serħan kif stipulati fid-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol huma rispettati. Il-petizzjoni ma fihiex informazzjoni dwar kif is-sigħat tax-xogħol se 
jkunu involuti taħt id-deċiżjoni tad-Direttur, u għalhekk is-servizzi tal-Kummissjoni ma 
għandhomx l-informazzjoni meħtieġa sabiex jivvalutaw jekk dawn is-sigħat ikunux 
kompatibbli mad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol.

Għandu jingħad ukoll li d-Direttiva 2002/14/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali dwar l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati fil-KE1 tistipula li l-impjegatur għandu 
jipprovdi lir-rappreżentanti tal-ħaddiema informazzjoni u konsultazzjoni dwar deċiżjonijiet li 
hemm ċans kbir li jwasslu għal tibdil sostanzjali fl-organizzazzjoni tax-xogħol jew fir-
relazzjonijiet kuntrattwali2. Din id-Direttiva ġiet trasposta fl-ordni legali interna tas-
Slovakkja3. Huwa f�idejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, inkluż il-qrati, biex jiżguraw 
li l-leġiżlazzjoni nazzjonali li qed tittrasponi d-Direttiva hija applikata b�mod tajjeb u effettiv 
mill-impjegatur ikkonċernat, wara li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta� kull każ. 

Konklużjonijiet

                                               
1Id-Direttiva 2002/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta� Marzu 2002 li tistabbilixxi qafas 
ġenerali dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati fil-Komunità Ewropea, ĠU L 80 tat-23.3.2002, p. 
29.
2 L-Artikolu 4(2)(c) tad-Direttiva 2002/14/KE.
3 Ara d-dokument ta� ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar ir-reviżjoni tal-applikazzjoni tad-Direttiva 2002/14/KE fl-UE  (SEC/2008/0334 final) disponibbli fuq 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:EN:NOT
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Id-Direttiva 2003/88/KE dwar il-ħin tax-xogħol ma tipprekludix l-arranġamenti kif stipulati 
fil-petizzjoni, sakemm il-limiti tal-ħin tax-xogħol u l-provvista minima ta� serħan kif 
stipulati fid-Direttiva huma rispettati. Il-petizzjoni ma tipprovdix l-informazzjoni meħtieġa 
sabiex tippermetti lis-servizzi tal-Kummissjoni jivvalutaw jekk dan huwiex il-każ.

Id-Direttiva 2002/14/KE dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati ġiet trasposta 
fl-ordni legali interna tas-Slovakkja, li jfisser li huwa f�idejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, inkluż il-qrati, li jiżguraw li l-leġiżlazzjoni nazzjonali li qed tittrasponi d-
Direttiva hija applikata b�mod tajjeb u effettiv mill-impjegatur ikkonċernat.

Sa fejn il-petizzjonanti jargumentaw li d-deċiżjoni tad-Direttur tmur kontra l-liġi nazzjonali, 
il-petizzjonanti huma mistiedna li jfittxu rimedju fis-sistema legali nazzjonali skont il-
leġiżlazzjoni applikabbli.


