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Suġġett: Petizzjoni 1402/2012, imressqa minn Petur Stoyanov, ta’ ċittadinanza 
Bulgara, dwar l-allegati nuqqasijiet fir-rigward tal-ispezzjoni tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol f’Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-istandards tas-saħħa u s-
sikurezza fl-ispezzjonijiet tax-xogħol f’Ċipru, u jindika li martu kienet teħtieġ taħdem 17-
il siegħa kuljum meta kienet fir-raba’ xahar ta’ tqala, u wara li rriżultaw numru ta’ 
komplikazzjonijiet, it-tarbija tagħhom twieldet b’paraliżi ċerebrali. Il-petizzjonant jikkritika 
bis-sħiħ il-kundizzjonijiet fl-isptar tal-maternità, u jindika li 150 mara tqila ġew eżaminati 
minn żewġ tobba biss u li ma saret l-ebda analiżi dettaljata dwar il-każijiet individwali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

Fil-livell tal-UE, id-Direttiva 92/85/KEE tipproteġi s-saħħa u s-sigurtà tan-nisa tqal u n-nisa li 
welldu reċentement jew li qed ireddgħu. Id-Direttiva, fl-Annessi I u II tagħha, tispeċifika lista 
mhux eżawrjenti ta’ aġenti li n-nisa tqal m’għandhomx jiġu esposti għalihom. Barra minn 
hekk, ix-xogħol ta’ estrazzjoni taħt l-art huwa pprojbit. L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 
jispeċifika li l-ħaddiema tqal ma jistgħu taħt l-ebda ċirkostanza jiġu mġiegħla jwettqu 
dmirijiet li għalihom il-valutazzjoni rrivelat riskju jew periklu għal saħħithom. Id-Direttiva 
ġiet trasposta fil-liġi nazzjonali Ċiprijotta bil-Liġi (Emendatorja) dwar il-Protezzjoni tal-
Maternità tal-2002, Nru 64 (I)/2002 u bir-Regolamenti dwar il-Protezzjoni tal-Maternità (Is-
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Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol) tal-2002 P.I.(255/2002). Il-leġiżlazzjoni tal-aħħar 
tittrasponi wkoll l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva. Fl-Artikolu 3 tar-Regolamenti dwar il-
Protezzjoni tal-Maternità skont is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol huwa speċifikat li 
min iħaddem għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jevita kwalunkwe riskju billi jaġġusta l-
kundizzjonijiet tax-xogħol jew il-ħinijiet tax-xogħol għan-nisa tqal.

Madankollu, id-Direttiva ma tispeċifikax limiti għall-ħin tax-xogħol u ma fiha ebda 
dispożizzjoni dwar il-kwalità tal-ispezzjonijiet tax-xogħol jew ta’ kura tas-saħħa nazzjonali 
għan-nisa tqal. 
Id-Direttiva 2003/88/KE li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (id-
Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol) tipprevedi fl-Artikolu 3 tagħha perjodu minimu ta’ serħan 
kuljum: “L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa ħalli jassiguraw li kull ħaddiem 
ikun intitolat għal perjodu minimu ta’ serħan kull jum ta’ 11-il siegħa konsekuttiva f’perjodu 
ta’ 24-siegħa”. Barra minn hekk, l-Artikolu 5 jipprovdi li f’perjodu ta’ sebat ijiem kull 
ħaddiem ikun intitolat għal perjodu minimu mingħajr interruzzjoni ta’ serħan kull perjodu ta’ 
24 siegħa flimkien ma’ 11-il siegħa serħan ta’ kull jum kif hemm referenza għalih fl-
Artikolu 3. L-Artikolu 17 jippermetti għal deroga mill-Artikoli 3 u 5 f’numru ta’ każijiet 
elenkati fl-Artikolu 17(3) u (4), iżda din hija strettament fuq il-kundizzjoni li “l-ħaddiema 
kkonċernati jkunu mogħtija perjodu ekwivalenti ta’ mistrieħ obbligatorju”. Il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddeċidiet fil-Każ C-151/02, Landeshauptstadt Kiel vs Norbert 
Jaeger ([2003] ECR I-8389) li tali perjodi ta’ mistrieħ obbligatorju “għandhom isegwu b’mod 
immedjat il-ħin tax-xogħol [estiż] li għalih huma intiżi li jikkumpensaw” (il-para. 94) Barra 
minn hekk, l-Artikolu 13 tad-Direttiva jistipola li “[l]-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jassiguraw li min iħaddem ikollu l-intenzjoni li jorganizza x-xogħol 
skont ċerta tendenza billi jieħdu akkont tal-prinċipju ġenerali tal-adattazzjoni tax-xogħol 
għall-ħaddiem” u tar-rekwiżiti tas-sigurtà u s-saħħa, b’mod speċjali fir-rigward tal-perjodi ta’ 
pawsa waqt il-ħin tax-xogħol. Ċipru ttraspona d-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol fil-liġi 
nazzjonali permezz tal-Liġi tal-2002 dwar l-Organizzazzjoni tal-Ħin tax-Xogħol.

Il-petizzjonant jiddikjara li din ix-xejra ta’ xogħol [ta’ 17-il siegħa xogħol kull jum] waqfet 
f’daqqa wara ġimagħtejn. Mhux għalkollox ċar jekk dan ifissirx li l-ħaddiem inkwistjoni 
ħadimx diversi ġranet ta’ 17-il siegħa konsekuttivi, jew jekk il-perjodu ekwivalenti ta’ 
mistrieħ obbligatorju ngħatax wara kull xift ta’ 17-il siegħa. Għalhekk, m’hemmx biżżejjed 
informazzjoni biex jiġi ddeterminat b’mod konklużiv li hemm kwistjoni ta’ inkompatibbiltà 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol fir-rigward tal-perjodi minimi ta’ 
mistrieħ kull jum u kull ġimgħa u l-provvediment u l-ħin ta’ perjodu ekwivalenti ta’ mistrieħ 
obbligatorju. Fi kwalunkwe każ, anke jekk ikun hemm tali kwistjoni ta’ inkompatibbiltà, 
jidher mill-petizzjoni li din is-sitwazzjoni tikkonċerna persuna li tħaddem privata, jiġifieri li r-
rimedju għandu jitfittex fil-livell nazzjonali. Is-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea jistgħu 
jittrattaw ilmenti kontra l-Istati Membri, jew l-awtoritajiet pubbliċi fl-Istati Membri, li ma 
jkunux qed jikkonformaw mar-resposabbiltajiet tagħhom skont il-liġi tal-UE. Iżda l-liġijiet 
tal-UE huma ttrasposti fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri preċiżament sabiex iċ-ċittadini 
jkun jista’ jkollhom rimedju dirett permezz tal-korpi ta’ infurzar tal-liġi nazzjonali dwar ix-
xogħol (inklużi qrati u tribunali), jekk min iħaddem fis-settur privat ikun qed jonqos milli 
jikkonforma.
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Fir-rigward tal-kwalità tal-ispezzjonijiet tax-xogħol, m’hemm ebda regolament fil-livell tal-
UE, għax l-organizzazzjoni ta’ kif il-kundizzjonijiet tax-xogħol huma infurzati u mmonitorjati 
fil-livell nazzjonali hijaa fil-kompetenza tal-Istati Membri.

Konklużjoni

Il-petizzjoni ma tiżvelax ksur tad-Direttiva 92/85/KEE. Ċipru ttraspona b’mod korrett id-
Direttiva 92/85/KEE. Jekk min iħaddem ma jirrispettax il-liġi nazzjonali, il-persuna 
kkonċernata għandha tfittex rimedju skont il-liġi nazzjonali. 

Il-petizzjoni ma fihiex biżżejjed informazzjoni biex jiġi ddeterminat b’mod konklużiv jekk 
hemmx kwistjoni ta’ inkompatibbiltà mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol fir-rigward tal-perjodi minimi ta’ mistrieħ kull jum u kull ġimgħa u l-provvediment u 
l-ħin ta’ perjodu ekwivalenti ta’ mistrieħ obbligatorju fil-każ ta’ derogi skont l-Artikolu 17(3) 
jew (4) tad-Direttiva. Fi kwalunkwe każ, kif imsemmi hawn fuq, jekk min iħaddem fis-settur 
privat ma jirrispettax il-liġi nazzjonali, il-persuna kkonċernata għandha tfittex rimedju skont 
il-liġi nazzjonali.


