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Awstrijaka, dwar id-Direttiva marbuta mal-ħin tax-xogħol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li d-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol (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) tistabbilixxi li s-sigħat maħduma mill-voluntiera jaqgħu 
taħt il-ħin normali tax-xogħol. Fl-opinjoni tiegħu, dan jimplika li l-voluntiera għandhom 
iwaqqfu l-attivitajiet tagħhom ladarba jintlaħaq in-numru massimu ta’ sigħat. Huwa jemmen li 
dan jista’ jikkawża inċidenti u jitlob emenda tad-Direttiva.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Lulju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol tistabbilixxi standards minimi komuni għall-protezzjoni 
tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fl-Istati Membri kollha, inkluż limitu għal ħin tax-
xogħol (medja ta’ massimu ta’ 48 siegħa fil-ġimgħa, inkluża kwalunkwe sahra), perjodi 
minimi ta’ serħan ta’ kull jum u ta’ kull ġimgħa, u minimu ta’ 4 ġimgħat leave annwali bil-
ħlas. 

Fir-rigward tal-kwistjoni dwar jekk membri tat-tifi tan-nar jitqisux bħala “ħaddiema” għall-
finijiet tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, għandu jiġi nnutat li skont is-sentenza tal-QĠUE 
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fil-każ Isère1, il-kunċett ta’ “ħaddiem” skont id-Direttiva għandu tifsira awtonoma speċifika 
għal-liġi tal-UE. Madankollu, filwaqt li l-karatteristika essenzjali għal relazzjoni ta’ impjieg 
hija li “għal ċertu perijodu, persuna twettaq favur persuna oħra u taħt l-istruzzjonijiet tagħha, 
servizzi inkambju għal remunerazzjoni”, il-kunċett għandu jiġi ddefinit skont kriterji oġġettivi 
li jikkaratterizzaw ir-relazzjoni ta’ impjieg b’kunsiderazzjoni għad-drittijiet u għad-dmirijiet 
tal-persuni kkonċernati. Il-Qorti sostniet li fil-kuntest tal-klassifikazzjoni fir-rigward tal-
kunċett ta’ ħaddiem, li huwa l-kompitu tal-qorti nazzjonali, din tal-aħħar għandha tibbaża 
ruħha fuq kriterji oġġettivi u tevalwa b’mod globali ċ-ċirkustanzi kollha tal-kawża li tinsab 
quddiemha, relatati kemm mal-attivitajiet ikkonċernati kif ukoll mar-relazzjoni bejn il-
partijiet inkwistjoni. Għaldaqstant jekk membru volontarju tat-tifi tan-nar għandux jitqies 
bħala “ħaddiem” skont id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol jiddependi fuq l-arranġament tax-
xogħol skont il-liġi nazzjonali applikabbli u ċ-ċirkustanzi ta’ prattika u fattwali.

Fi kwalunkwe każ, id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol tipprevedi flessibbiltà sinifikanti 
mfassla fuq il-ħtiġijiet ta’ attivitajiet differenti. Pereżempju, f’servizzi ta’ emerġenza, soġġetti 
għal ċerti kundizzjonijiet, il-perjodi minimi ta’ serħan jistgħu jiġi posposti kollha jew parti 
minnhom, u r-regoli prinċipali tad-Direttiva jistgħu jiġu sospiżi b’mod temporanju 
f’emerġenzi eċċezzjonali. Fil-fatt, l-Artikolu 17(2) u (3)(c)(iii) tad-Direttiva jipprovdi li 
jistgħu jsiru derogi minn perjodu ta’ serħan ta’ kull jum u kull ġimgħa kif ukoll fid-
determinazzjoni tal-perjodi ta’ referenza għall-kalkolazzjoni tal-medja ta’ sigħat tax-xogħol 
fil-ġimgħa għall-ħaddiema tal-protezzjoni tan-nar u ċivili. Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol għaldaqstant ma teħtieġx li l-membri tat-tifi tan-nar jieqfu minn xogħolhom malli 
jintlaħaq kwalunkwe numru massimu ta’ sigħat.

Fl-aħħar nett għandu jiġi nnutat li attwalment qed titwettaq valutazzjoni tal-impatt dettaljata 
dwar reviżjoni possibbli tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, li fost l-oħrajn se tipprovdi 
opportunità biex tfittex kjarifika ulterjuri dwar is-sitwazzjoni u r-regoli applikabbli għal ċerti 
ħaddiema attivi f’oqsma speċifiċi bħall-membri volontarji tat-tifi tan-nar, bl-għan li tiġi 
ppreservata l-effettività tas-servizzi ta’ emerġenza ta’ 24 siegħa.

Konklużjoni

Jekk membru volontarju tat-tifi tan-nar għandux jitqies bħala “ħaddiem” skont id-Direttiva 
dwar il-Ħin tax-Xogħol jiddependi fuq l-arranġament tax-xogħol skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli u ċ-ċirkustanzi ta’ prattika u fattwali.

Fi kwalunkwe każ, id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol tipprovdi deroga għas-servizzi tal-
protezzjoni tan-nar u ċivili, li tinkludi li l-perjodi ta’ serħan jistgħu jiġu posposti. Id-Direttiva 
dwar il-Ħin tax-Xogħol għaldaqstant ma teħtieġx li l-membri tat-tifi tan-nar jieqfu minn 
xogħolhom malli jintlaħaq numru massimu ta’ sigħat. 

Fil-kuntest tal-valutazzjoni tal-impatt attwali dwar reviżjoni possibbli tad-Direttiva, il-
Kummissjoni se teżamina mill-qrib is-sitwazzjoni partikolari tal-membri volontarji tat-tifi tan-
nar u se tfittex li tippreserva u ssaħħaħ kif xieraq il-flessibbiltà li jeħtieġu s-servizzi ta’ 
emerġenza ta’ 24 siegħa fl-organizzazzjoni ta’ xogħolhom.

                                               
1 Ref. C-428/09, “Union syndicale Solidaires Isère v Premier ministre et.”; ECR I-09961


