
CM\756229MT.doc PE416.436v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.11.2008

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1231/2007, ippreżentata minn R.G.S., ta’ nazzjonaità Spanjola, dwar ir-
regolamenti li jirregolaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-pulizija f’Navarra u n-
nuqqas ta’ konformità tagħhom mal-intenzjoni tad-Direttiva 2003/88/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin 
tax-xogħol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jsostni li d-dispożizzjonijiet tar-regolamenti li jirregolaw il-kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-pulizija f’Navarra (RPCPN) huma inkompatibbli ma’ dawk tad-Direttiva 
2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-
ħin tax-xogħol, b’mod partikolari l-perjodi tal-mistrieħ ta’ kull ġimgħa. Il-petizzjonant
jenfasizza wkoll li l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-pulizija Spanjoli diġà kienu s-suġġett ta’
kawża quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (Każ C-132/04 – Il-Kummissjoni tal-
Komunitajiet Ewropej v. Ir-Renju ta’ Spanja), fejn il-Qorti ddikjarat li, meta naqas li jagħmel 
traspożizzjoni b’mod sħiħ fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu tal-Artikolu 2(1) u (2) , u l-
Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri li 
jinkoraġġixxu t-titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, fir-rigward tal-
persunal mhux-pajżan fl-awtoritajiet pubbliċi, ir-Renju ta’ Spanja naqas milli jwettaq l-obbligi 
tiegħu skond dik id-Direttiva. Għaldaqstant il-petizzjonant qed ifittex li tittieħed azzjoni mill-
Parlament Ewropew biex ikun żgurat li r-regolamenti li jirregolaw il-kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-pulizija f’Navarra jsiru konformi mad-dispożizzjonijiet relevanti tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.
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Il-Petizzjoni
Il-petizzjonant jikkunsidra li r-regolamenti li japplikaw għall-uffiċjali tal-pulizija f’Navarra 
ma japplikawx b’mod korrett mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol1 fir-
rigward tal-perjodi minimi ta’ mistrieħ ta’ kuljum. 

Jispjega li skont id-dispożizzjonijiet li japplikaw, kull uffiċjal tal-pulizija huwa intitolat għal 
‘perjodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa’ li jinkludu 24 siegħa kontinwa. Madankollu, il-perjodi 
ta’ mistrieħ jistgħu jitqassmu f’ħinijiet differenti matul il-ġimgħa. Pereżempju, jekk l-uffiċjal 
għandu perjodu ta’ 24 siegħa ta’ mistrieħ kull ġimgħa nhar ta’ Tnejn matul l-ewwel ġimgħa, 
il-perjodu ta’ mistrieħ tiegħu jista’ ma jkunx jinsab fir-roster matul it-tieni ġimgħa. Għalhekk, 
l-uffiċjal jista’ jkollu jaħdem sa 12-il ġurnata konsekuttiva bejn il-perjodi ta’ mistrieħ kull 
ġimgħa.

(Bil-maqlub, il-petizzjonant ma jsemmi l-ebda problema li għandha x’taqsam mal-perjodi ta’ 
mistrieħ ta’ kull ġimgħa garantiti permezz ta’ Artikolu 3 tad-Direttiva (11-il siegħa ta’ 
mistrieħ mingħajr interruzzjoni f’kull perijodu ta’ 24 siegħa). Għalhekk wieħed jassumi li 
dawn is-sigħat qegħdin jaslu b’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.)  

Il-petizzjonant isemmi li d-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol tapplika, skont is-sentenzi riċenti tal-
Qorti tal-Ġustizzja, għall-attivitajiet normali tal-forzi tal-pulizija; u jsostni li s-sistema 
preżenti tar-roster ma tilħaqx l-intenzjoni tad-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol, u dan qed iwassal 
biex l-uffiċjali tal-pulizija qed ikollhom għeja kbira li takkumula bejn il-perjodi ta’ mistrieħ
ta’ kull ġimgħa u dan imur kontra l-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Il-liġi Komunitarja relevanti 

Il-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum li jinsabu fl-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol hija 
ħtieġa minima, magħmula biex tipproteġi s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema.

Il-petizzjonant jemmen li d-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol tapplika għall-attivitajiet normali tal-
pulizija u l-forzi tal-emerġenza. Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, huwa f’sitwazzjonijiet 
eċċezzjonali biss, u fejn miżuri essenzjali għall-protezzjoni tal-komunità kontra theddid gravi 
li jiġi mfixkel mill-applikazzjoni tar-regolamenti normali, li r-regolamenti normali jistgħu 
jsiru inapplikabbli.2   

Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol jipprovdi li: 

'L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri ħalli jassiguraw li, f’kull perjodu ta’ sebat ijiem 
kull ħaddiem ikun intitolat għal perjodu minimu mingħajr interruzzjoni ta’ mistrieħ ta’ kull 

                                               
1 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, ĠU L 299, 18.11.2003

2 Kummissjoni v Spanja, Każ C-132/04, sentenza bid-data tat-12.01.2006; Personalrat der Feuerwehr Hamburg, 
Każ C-152/04, Ordni bid-data tal-14 ta’ Lulju 2005.  
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perjodu ta’ 24 siegħa flimkien ma’ 11-il siegħa mistrieħ ta’ kuljum li hemm referenza għalih 
fl-Artikolu 3. 

Jekk kundizzjonijiet oġġettivi, tekniċi jew organizzazzjoni tax-xogħol hekk jiġġustifikaw, 
perjodu minimu ta’ serħan ta’ 24 siegħa jista’ jkun applikat. ' 

Artikolu 16 jipprovdi li: 

'L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu:

(a) għall-applikazzjoni tal-Artikolu 5 (perjodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa), perjodu ta’
referenza li ma jeċċedix 14-il jum;... '

L-Artikolu 17, f’paragrafi (2) u (3), jżid li d-derogi minn Artikoli 5 u 16 jistgħu jiġu adottati 
permezz ta’ regolamenti f’ċerti oqsma speċifiċi, li jinkludu attivitajiet ta’ sigurtà u sorveljanza 
u attivitajiet li jinvolvu l-ħtieġa ta’ servizz jew produzzjoni kontinwa. Madankollu, hija 
kundizzjoni ta’ derogi bħal dawn li, 'il-ħaddiema konċernati jkunu mogħtija perjodu 
ekwivalenti ta’ mistrieħ obbligatorju jew li, f'każi eċċezzjonali li fihom dan ma jkunx 
possibbli, għal raġunijiet oġġettivi, li jagħtu perjodi bħal dawn ta’ mistrieħ obbligatorju, il-
ħaddiema konċernati għandhom igawdu minn protezzjoni xierqa.'

Il-Qorti tal-Ġustizzja tikkunsidra li t-tul ta’ ħin ta’ mistrieħ kompensatorju ekwivalenti 
f’Jaeger (Każ C-151/02), fejn tgħid li 'perjodi ta’ mistrieħ bħal dawn… jsegwu 
immedjatament mill-ħin tax-xogħol li suppost jikkontrobattu biex b’hekk ma jħallux lill-
ħaddiem jgħaddi minn stat ta’ għeja jew tagħbija żejda minħabba l-akkumulazzjoni ta’ 
perjodi konsekuttivi ta’ xogħol.'1 (Madankollu, wieħed għandu jinnota li, l-Qorti hawnhekk 
kienet qed tirreferi għal waqfien minimu ta’ mistrieħ ta’ kuljum skont Artikolu 3 tad-
Direttiva.)

b) Applikazzjoni tal-fatti  

Ma jidhirx ċar mill-eżempju mogħti mill-petizzjonant li r-regolamenti li japplikaw għall-
uffiċjali tal-pulizija f’Navarra huma inkonsistenti mad-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol. 

Ir-regolamenti jidhru li qed jipprovdu perjodi minimi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u ta’ matul il-
ġimgħa tat-tul mitlub mill-Artikoli 3 u 5 tad-Direttiva: il-perjodi ta’ mistrieħ jidhru li qegħdin 
jingħataw mingħajr dewmien u l-perjodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa jidher li qed jingħata 
bir-rata ta’ jumejn għal kull erbatax-il ġurnata. 

Il-kwistjoni hi dwar jekk il-perjodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa għandux jiġi provdut fl-istess 
ġurnata f’kull ġimgħa, jew jekk jistax jiġi provdut iktar tard f’dik il-ġimgħa. Madankollu, 
hawnhekk wieħed għandu jikkunsidra li l-Artikolu 16(a) tad-Direttiva b’mod espressiv 
jistqarr li l-perjodu ta’ referenza, biex jiġi provdut il-perjodu ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa ma 
jeċċedix l-14-il ġurnata, jekk Stat Membru jista’ jipprovdi dan. 

                                               
1 Jaeger, C-151/02, para 94. 
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Għalhekk, jidher li huwa possibbli li jkun hemm għażla ta’ deroga mid-dispożizzjoni skont 
Artikoli 17(2) u 17(3) billi jiġi provdut perjodu ta’ referenza itwal minn 14-il ġurnata, jekk il-
ħaddiema jingħataw serħan kompensatorju ekwivalenti. Hawnhekk, madankollu, l-approċċ 
tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Jaeger, rigward it-tul ta’ ħin ta’ mistrieħ kompensatorju, jista’ jsir 
relevanti, biex b’hekk meta jkun hemm dewmien fil-mistrieħ ta’ kull ġimgħa barra l-perjodu 
ta’ referenza ta’ 14-il ġurnata propost mill-Artikolu 16(a), għandu jsegwi l-perjodu ta’ 
mistrieħ ta’ kull ġimgħa immedjatament mill-ħin tax-xogħol li jrid jikkontrobatti, biex b’hekk 
jiġu osservati l-prinċipji ġenerali tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema.

Konklużjonijiet
Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16(a) tad-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol, ma 
jidhirx ċar mill-eżempju mogħti mill-petizzjonant jekk ir-regolamenti li japplikaw għall-
uffiċjali tal-pulizija f’Navarra humiex inkonsistenti mad-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol.   


