
CM\756453MT.doc PE416.461v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.11.2008

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0002/2008, ippreżentata minn Marc Sasiek, ta’ nazzjonalità 
Franċiża,  li fiha madwar 100 firma, dwar ir-regoli li jirregolaw is-sahra u l-
ħlas lill-ħaddiema tal-ambulanzi fi Franza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-kalkolu tal-ħin tax-xogħol u l-ħlas fis-siegħa għall-ħaddiema 
tal-ambulanzi. Hu jidhirlu li l-leġiżlazzjoni Franċiża f’dan ir-rigward hi f’kunflitt mal-
leġiżlazzjoni Ewropea. F’dan ir-rigward jirreferi għad-Direttiva 2003/88/KE tal-4 ta’ 
Novembru 2003 dwar ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, u s-sentenza tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Diċembru 2005 fil-każ C-14/04 (il-każ Dellas). Hu
jidhirlu illi, sabiex il-problemi li jiċċirkondaw il-ħin tax-xogħol, u li jaffettwaw is-sikurezza, 
il-moral u l-ħlas tal-ħaddiema tal-ambulanzi jispiċċaw, il-leġislazzjoni Franċiża (Digriet 
2001-679 tat-30 ta’ Lulju 2001) għandha titneħħa. 

2. Rakkomandazzjonijiet

Dikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-petizzjonant jikkritika l-kalkolu tal-ħin tax-xogħol u/jew ħlas għas-sewwieqa tal-ambulanzi 
fis-settur privat fi Franza, li hu jidhirlu li jmur kontra d-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol.1.  

Hu jgħid li sa mill-2001, il-ħin tax-xogħol tal-ħaddiema tal-ambulanzi fis-settur privat mhux 
jingħadd siegħa b’siegħa, kif għandu jkun, iżda kull siegħa qiegħda tingħadd 
                                               
1 Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar ċerti aspetti tal-

organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, ĠU L 299, 18.11.2003
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proporzjonalment, bħala li hi ekwivalenti għal 75% u 90% ta’ siegħa (système d'équivalence). 
Dan ifisser, jgħid hu, li waqt li l-liġi tal-Komunità tiffissa limitu ta’ 48 siegħa għal ħin ta’ 
xogħol għal ġimgħa, dawn il-ħaddiema jridu jaħdmu 64 siegħa (taħt equivalence ta’ 75%) 
biex jilħqu l-limitu. Dan il-metodu hu kuntrarju, fl-opinjoni tiegħu, għad-deċiżjoni tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-20051 li s-sistema tal-ekwivalenza taħt id-Digriet (décret) 2001-1384 kienet 
kuntrarja għal-liġi tal-Komunità.

Il-petizzjonant qiegħed jitlob li tintemm l-équivalence għas-sewwieqa tal-ambulanzi fi 
Franza.

Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol tiffissa limiti għall-ħin tax-xogħol (mhux aktar minn 48 
siegħa fil-ġimgħa bħala medja, inkluża s-sahra). Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet f’sentenzi 
bħal SIMAP2 u Dellas3 li l-ħin on-call li wieħed iqatta’ fuq post tax-xogħol għandu jiġi 
kkunsidrat bħala ħin tax-xogħol għal din ir-raġuni, u li dan il-ħin għandu jiġi kkalkulat siegħa 
b’siegħa, u ma jistax jiġi kkalkulat proporzjonalment mal-intensità mistennija (jew attwali) 
tad-domanda.

Il-Kummissjoni hi tal-fehma li qabel is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Dellas, kienet prassi 
komuni ħafna fi Franza li l-ħin on-call li wieħed iqatta’ fuq il-post tax-xogħol u li kien 
ikkunsidrat bħala li jinkludi perjodi mhux ħażin ta’ inattività, kellu jingħadd taħt is-sistema ta’ 
'système d'équivalence', bħala proporzjon mill-ħin tax-xogħol normali. Artikolu L.212-4 tal-
Kodiċi tax-Xogħol Franċiż jippermetti li dan isir permezz ta’ Digriet ibbażat fuq ftehim 
settorali kollettiv. Artikolu L.212-4 kien il-bażi tad-Digriet 2001/1384 fuq is-‘système 
d'équivalence' għal xogħol on-call bil-lejl minn impjegati li jgħallmu jew minn infermiera fi 
stabbilimenti għall-kura residenzjali, li kienet is-suġġett fil-każ Dellas.

Għandu jiġi nnutat li s-'système d'équivalence' tista’ tapplika kemm għar-rati tal-ħlas, kif 
ukoll għall-kalkolu tal-ħin tax-xogħol għall-iskopijiet tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol.

Wara s-sentenza fil-każ Dellas, il-Conseil d’Etat annulla d-dispożizzjonijiet tad-Digriet 
2001/1384 f’April 2006.

Iżda, skont l-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali 
jikkunsidraw li Dellas m’għandux jiġi interpretat bħala li jinvalida s-'système d'équivalence' 
kif inhi, iżda bħala li jinvalida l-użu tas-'système d'équivalence' li wasslet biex il-ħin totali 
tax-xogħol jikser ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol4. Bħala konsegwenza, d-
Digriet nru 2007-106 tad-29 ta’ Jannar 2007 emenda l-Kodiċi dwar l-azzjoni soċjali u tal-
familja biex jipprovdi li s-'système d'équivalence' għandha tiġi applikata b’tali mod li 
tassigura li l-limiti tal-ħin tax-xogħol preskritti mid-Direttiva ma jinqabżux.

                                               
1 Ir-referenza hi għal Dellas, Każ C-14/04, sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja datata 1 ta’ Diċembru 2005. 

2 SIMAP, Każ C-303/98.

3 Dellas, Każ C-14/04, hawn fuq.  

4 Ara para 64 tas-sentenza tal-Qorti. 
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L-awtoritajiet nazzjonali jindikaw li l-applikazzjoni dettaljata ta’ dan il-prinċipju tintwera 
primarjament bħala r-responsabiltà tal-imsieħba soċjali settorali relevanti, u li l-gvern stieden
l-imsieħba kollha biex jirrivedu l-ftehim kollettiv tagħhom, sabiex jassiguraw li huma 
f’konformità totali mad-Direttiva.

Il-petizzjonant ma jipprovdix biżżejjed informazzjoni sabiex tippermettilna nanalizzaw b’mod 
xieraq il-konformità tal-liġi nazzjonali preżenti dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-
sewwieqa tal-ambulanzi fis-settur privat:

a) M’huwiex ċar mill-petizzjoni jekk il-petizzjonant hux qiegħed jirreferi għall-kalkolu tal-
paga, jew għal-limiti tal-ħin tax-xogħol. Hu jsemmi, per eżempju, li l-ħaddiema tal-ambulanzi 
jridu jirċievu ħlas ta’ siegħa għal siegħa xogħol. Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol hi 
direttiva għas-saħħa u s-sikurezza, u ma tkoprix ir-rati tal-ħlas għal xogħol normali, on-call
jew għas-sahra1.

b) Il-petizzjonant ma jindikax liema huma l-miżuri nazzjonali li qiegħda ssir referenza 
għalihom. Jidher mis-sommarju li hemm mal-petizzjoni, li l-miżura relevanti tista’ tkun id-
Digriet (décret) 2001/679. Din il-miżura tipprovdi li l-Artikoli 2-4 li jaffettwaw it-tul tal-ħin 
tax-xogħol ('durée du travail effectif') għal ħaddiema tal-ambulanzi mobbli għandu jiġi 
kkalkulat fuq bażi proporzjonata mill-2001 ‘sabiex tittieħed kunsiderazzjoni ta’ perjodi ta’ 
inattività’. Madankollu, m’huwiex ċar jekk dan jirreferix għall-kalkolu tal-limiti tas-sahra, 
jew għar-rati tal-ħlas tas-sahra.

c) Lanqas m’hu ċar mid-Digriet 2001/679 x’tip ta’ xogħol qiegħed jingħadd 
proporzjonalment. Per eżempju, il-ħin on-call hu ħin fejn il-ħaddiem hu mitlub jibqa’ fuq il-
post tax-xogħol, jew inkella għandu jinkludi wkoll ħin fejn il-ħaddiem qiegħed fuq standby, 
fejn il-ħaddiem ikun jista’ jiġi kkuntattjat sabiex jirrapporta għax-xogħol f’qasir żmien, iżda 
mhux obbligat jibqa’ preżenti fuq il-post tax-xogħol kontinwament? Skont il-Qorti tal-
Ġustizzja2, tal-ewwel għandu jiġi kkalkulat kompletament bħala ħin tax-xogħol, iżda fil-każ 
tal-aħħar, hu biss il-ħin li wieħed iqatta’ jirrendi servizz attwali li għandu jiġi kkalkulat bħala 
ħin tax-xogħol.

Id-digriet jirreferi għal qafas ta’ ftehim kollettiv ('accord-cadre') tal-4 ta’ Mejju 2000 li jista’ 
jgħin biex jiġu ċċarati dawn il-punti. Madankollu, m’hemm l-ebda kopja disponibbli.

Il-petizzjonant ma jipprovdix biżżejjed informazzjoni fil-preżent li tippermetti lill-
Kummissjoni tanalizza b’mod xieraq kif id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol għandha 
tapplika. Ikun ta’ għajnuna li jkun hemm aktar informazzjoni dwar il-punti mniżżla hawn fuq.

                                               
1 Vovel, Każ C-437/05, Ordni datata 11 ta’ Jannar 2007.

2 SIMAP, Dellas, hawn fuq.


