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Suġġett: Petizzjoni 1687/2012, imressqa minn Uwe Krüger, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar il-ħinijiet tax-xogħol tal-baħħara fuq bastimenti tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara li, fir-rigward ta’ numru ta’ aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-
xogħol, l-awtoritajiet Ġermaniżi japplikaw id-Direttiva 2003/88/KE għall-baħħara impjegati 
pubblikament. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-baħħara impjegati fit-tbaħħir merkantili. 
Skont il-petizzjonant, hemm diskriminazzjoni kontra baħħara impjegati pubblikament u 
baħħara impjegati fit-tbaħħir merkantili. Il-petizzjonant jistaqsi għaliex fiż-żmien ta’ paċi d-
Direttiva 1999/63/KE dwar il-ħinijiet tax-xogħol tal-baħħara ma tiġix applikata bħala rekwiżit 
minimu għall-baħħara impjegati pubblikament.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta fil-petizzjoni jidher li l-awtoritajiet Ġermaniżi 
japplikaw id-Direttiva 2003/88/KE għall-baħħara impjegati pubblikament, inklużi l-baħħara 
fil-flotta Ġermaniża. Din id-Direttiva ma tiġix applikata għall-baħħara impjegati fit-tbaħħir 
merkantili. Il-petizzjonant iqis li huwa trattament anqas favorevoli li l-baħħara impjegati 
pubblikament għaldaqstant ma jistgħux jaħdmu aktar minn 48 siegħa fil-ġimgħa u jistaqsi 
għaliex fiż-żmien ta’ paċi d-Direttiva 1999/63 ma tapplikax għall-baħħara impjegati fis-settur 
pubbliku.  
Skont il-Klawżola 1 tal-Anness għad-Direttiva 1999/63/KE, din tapplika għal “baħħara 
abbord kull vapur li jbaħħar, kemm jekk ikun proprjetà pubblika jew privata, li jkun irreġistrat 
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fit-territorju ta’ kwalunkwe Stat Membru u li jkun involut b’mod ordinarju f’ħidmiet 
marittimi kummerċjali”. Għalhekk, fil-prinċipju mhuwiex rilevanti jekk bastiment ikunx 
proprjetà ta’ istituzzjoni pubblika jew ta’ persuna/entità privata.

Barra minn hekk, il-bastiment irid ikun b’mod ordinarju “involut... f’ħidmiet marittimi 
kummerċjali” biex din id-Direttiva tapplika. Ta’ spiss, il-bastimenti proprjetà ta’ istituzzjoni 
governattiva jwettqu ħidmiet mhux kummerċjali. Tali bastimenti jaqgħu ’l barra mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 1999/63/KE. 

Il-Klawżola 2(c) tiddefinixxi aktar il-kamp ta’ applikazzjoni personali tad-
Direttiva 1999/63/KE. Din tiddikjara li, għall-għan tad-Direttiva, “‘baħħar’ ifisser kull 
persuna li tkun impjegata jew involuta fi kwalunkwe kapaċità abbord vapur li jbaħħar li 
għalih jgħodd il-Ftehim (l-Anness għad-Direttiva).” Għalhekk, il-kliem tal-Klawżola 2(c) tad-
Direttiva 1999/63/KE jeħtieġ kuntratt/relazzjoni ta’ impjieg jew involviment. 

Id-Direttiva 2009/13/KE1 li timplimenta l-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, ladarba 
tidħol fis-seħħ fl-20 ta’ Awwissu 2013, se testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Klawżola 2(c) 
għal “kwalunkwe persuna li hija impjegata jew ingaġġata jew taħdem f’kwalunkwe kapaċità 
fuq bastiment”.  

Għalhekk, skont id-definizzjoni fid-Direttiva 2009/13/KE huwa possibbli li l-baħħara fis-
servizz pubbliku huma koperti mid-Direttiva 1999/63/KE, sakemm huma jaħdmu fuq vapuri li 
jkunu involuti b’mod ordinarju f’ħidmiet kummerċjali. Dan jimplika li l-Klawżola 5 tal-
Anness għad-Direttiva 1999/63/KE tapplika:

Klawżola 5

1. Il-limiti fuq sigħat ta’ xogħol jew mistrieħ għandhom ikunu jew

(a) sigħat massimi ta’ xogħol li ma għandhomx jaqbżu:

(i) erbatax-il siegħa fi kwalunkwe perjodu ta’ 24 siegħa; u

(ii) 72 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta’ sebat ijiem;

jew

(b) sigħat minimi ta’ mistrieħ li ma għandhomx ikunu anqas minn:

(i) għaxar sigħat fi kwalunkwe perjodu ta’ 24 siegħa; u

(ii) 72 siegħa fi kwalunkwe perjodu ta’ sebat ijiem.

Jekk il-baħħara impjegati pubblikament, li għalihom tirreferi l-petizzjoni, ma jkunux koperti 
minn din id-Direttiva, fil-fatt huma jaqgħu minflok taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/88/KE2, li tkopri l-“ħaddiema” definiti b’mod wiesa’. 

                                               
1 L-Artikolu 7 ta’din id-Direttiva jiddikjara li din id-Direttiva tidħol fis-seħħ fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-
Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, li hija l-20 ta’ Awwissu 2013. Din għandha tiġi trasposta mill-Istati 
Membri fi żmien 12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ. 
2 Id-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti 
aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, Il-Ġurnial Uffiċjali L 299, 18/11/2003 P. 009-0019.
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Id-Direttiva 2003/88/KE tistabbilixi rekwiżiti minimi komuni għall-ħaddiema fl-Istati Membri 
kollha, li jinkludu limiti għall-ħin tax-xogħol (mhux aktar minn 48 siegħa fil-ġimgħa bejn 
wieħed u ieħor, inkluża s-sahra kollha).

Madankollu, id-Direttiva 2003/88/KE tipprevedi l-flessibbiltà fl-organizzazzjoni tal-ħin tax-
xogħol. B’deroga, l-Istati Membri jistgħu, fost l-oħrajn, jadottaw perjodu ta’ referenza sa 
6 xhur b’liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi, fis-sitwazzjonijiet 
speċifikati fl-Artikolu 17(3). Skont l-Artikolu 22(1) il-ħaddiema individwali jistgħu, bi ftehim 
mal-impjegatur tagħhom, jagħżlu li jaħdmu sigħat ta’ xogħol li jaqbżu l-limitu ta’ 48 siegħa 
imma biss jekk l-Istat Membru jippermetti l-użu ta’ din id-deroga, u suġġetti għall-
kundizzjonijiet protettivi elenkati f’dan l-Artikolu (l-hekk imsejħa “esklużjoni fakultattiva”).

Jista’ jagħti l-każ li l-baħħara li jaħdmu abbord ma jkunux suġġetti għal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li timplimenta d-Direttiva 1999/63/KE, jew minħabba l-fatt li l-bastiment li jkunu 
jaħdmu fuqu ma jistax jitqies bħala li jbaħħar u/jew għax il-bastiment ma jkunx involut 
f’ħidmiet marittimi kummerċjali. F’dawn il-każijiet il-baħħara rilevanti normalment jaqgħu 
taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li timplimenta d-
Direttiva 2003/88/KE.

Konklużjoni

Jidher li l-baħħara impjegati pubblikament li jirreferi għalihom il-petizzjonant, huma 
impjegati fuq vapuri tal-forzi armati. Dawn il-vapuri ma jkunux b’mod ordinarju involuti 
f’ħidmiet marittimi kummerċjali. Għaldaqstant, dawn il-baħara fil-fatt jaqgħu taħt il-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/88/KE.

Madankollu, jekk il-baħħara impjegati pubblikament ikkonċernati jaħdmu fuq vapuri li jkunu 
involuti b’mod ordinarju f’ħidmiet marittimi kummerċjali, dawn jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 1999/63/KE. Jekk dan ikun il-każ, il-petizzjonant jista’ jressaq 
ilment lill-awtorità nazzjonali. 


