
CM\793268MT.doc PE407.984v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0925/2007, imressqa minn Joachim Weber, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, fuq id-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tabib fi klinika privata f’Hesse, fejn huwa mitlub jaħdem xiftijiet ta’ 24 
siegħa. Meta għamel din il-kundizzjoni, min iħaddmu qagħad fuq l-Artikolu 7 tal-Att 
Ġermaniż dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol u l-ftehim kollettiv bejn it-tobba u l-assoċjazzjoni ta’
min iħaddem tal-awtorità lokali (VKA) li japplikaw għall-isptarijiet tal-awtorità lokali iżda 
mhux għall-kliniki privati. Il-petizzjonant jixtieq ikun jaf jekk dan huwiex kompatibbli mad-
Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ġunju 2008.

I. Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li huwa jaħdem bħala tabib fi klinika privata f’Hesse, fejn min iħaddmu 
jitolbu jaħdem xiftijiet ta’ 24 siegħa.            

Skont il-petizzjonant, min iħaddmu jibbaża, f’dan ir-rigward, fuq is-Sezzjoni 7 tal-Att 
Ġermaniż dwar il-Ħin tax-Xogħol u fuq il-ftehim kollettiv li sar bejn ir-rappreżentanti tal-
ħaddiema u l-assoċjazzjoni ta’ min iħaddem tal-awtorità lokali (il-VKA), li ġie rratifikat mil-
Land ta’ Hesse u japplika għall-isptarijiet tal-awtorità lokali.  
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Il-petizzjonant jistaqsi jekk dawn ir-regoli humiex kompatibbli mad-Direttiva dwar il-Ħinijiet 
tax-Xogħol1. 

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni         

Il-Kummissjoni ma tistax tagħti parir dwar l-applikazzjoni ta’ liġi jew ftehimiet kollettivi 
nazzjonali f’tilwima bejn persuni privati. 

Hija mħassba, pjuttost, dwar jekk il-liġi nazzjonali u l-atti tal-awtoritajiet pubbliċi msemmija 
mill-petizzjonant humiex konsistenti mar-rekwiżiti tal-liġi Komunitarja.

Ir-rekwiżiti tal-liġi Komunitarja

Id-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol tipprovdi fl-Artikolu 3 li ‘l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li kull ħaddiem ikun intitolat għal perjodu minimu 
ta’ mistrieħ kuljum ta’ 11-il siegħa konsekuttiva għal kull perjodu ta’ 24 siegħa.’

Madankollu, huma permessi diversi derogi għal dan il-provvediment; pereżempju, taħt l-
Artikolu 17(3) (attivitajiet li jeħtieġu l-kontinwità tas-servizz, fosthom servizzi tal-isptar 
relatati mar-riċeviment, trattament u kura tal-pazjenti), l-Artikolu 17(4 (ħaddiema bix-xift) u 
l-Artikolu 18 (skont il-ftehim kollettiv).                

Minn dan joħroġ li fil-prinċipju huwa legalment possibbli, fejn il-liġijiet nazzjonali jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi jipprovdu dan, jew permezz ta’ ftehimiet kollettivi jew 
ftehimiet bejn iż-żewġ naħat tal-industrija, li wieħed jidderoga mill-mistrieħ minimu ta’ 11-il 
siegħa kuljum billi jaħdem xift kontinwu ta’ 24 siegħa fuq il-post tax-xogħol2; inkluż fil-każ 
speċifiku ta’ tobba li jipprovdu servizzi mediċi.            

Madankollu, dawn id-derogi huma disponibbli biss jekk jiġu sodisfati numru ta’
kundizzjonijiet.

L-ewwel nett, id-Direttiva titlob b’mod espliċitu3 li f’sitwazzjoni bħal din, il-ħaddiem 
konċernat irid jirċievi perjodi ekwivalenti ta’ mistrieħ kumpensatorju.

                                               
1 Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar ċerti aspetti 
tal-organizzazjoni tal-ħin tax-xogħol, ĠU L 299, 18.11.2003
2 Għall-finijiet ta’ din it-tweġiba, nassumu li x-xift ta’ 24 siegħa jinħadem fuq il-post tax-xogħol. Jekk 
inhu hekk, mela skont id-deċiżjonijiet konsistenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-ħin meta wieħed ikun imsejjaħ irid 
jitqies bħala ħin tax-xogħol fl-intier tiegħu. (‘Il-ħin on-call fuq il-post tax-xogħol’ hawnhekk jintuża biex ifisser 
kwalunkwe perjodu li matulu l-ħaddiem huwa obbligat li jibqa’ disponibbli fuq il-post tax-xogħol, sabiex 
jintervjeni biex iwettaq l-attività jew id-doveri tiegħu, meta jintalab biex jagħmel dan minn min iħaddmu.)
Madankollu, jekk il-petizzjonant qiegħed jirreferi għal xift standby ta’ 24 siegħa fejn huwa jista’ jibqa’ d-dar 
sakemm jissejjaħ, f’dak il-każ il-pożizzjoni tista’ tkun differenti. Il-Qorti tal-Ġustizzja indikat fis-SIMAP (Każ 
C-303/98) li f’dan il-każ, huwa biss il-ħin marbut mat-twettiq proprju tad-dmirijiet li għandu jitqies bħala ħin 
tax-xogħol. 
3   Għajr f’dawk il-każijiet eċċezzjonali fejn huwa oġġettivament impossibbli li jingħata mistrieħ 
kumpensatorju ekwivalenti. F’każijiet bħal dawn, il-ħaddiema konċernati xorta waħda jridu jiġu pprovduti bi 
‘protezzjoni xierqa’ oħra. Ara l-Artikoli 17(2) u 18. Hawnhekk nassumu li l-petizzjonant mhuwiex ‘ħaddiem 
awtonomu’ skont l-Artikolu 17(1) tad-Direttiva. 
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It-tieni, fil-każ Jaeger, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat ix-xiftijiet maħduma mit-tobba tal-
isptarijiet fil-Ġermanja li huma meħtieġa li jibqgħu fuq il-post tax-xogħol sa perjodi li jilħqu 
t-30 siegħa kontinwa, (minħabba li l-ħin on-call1 fuq il-post tax-xogħol ġie immedjatament 
wara l-ħin tax-xogħol normali). Il-Qorti sostniet li biex jaqa’ taħt id-derogi disponibbli, irid 
jiġi pprovdut mistrieħ kumpensatorju ekwivalenti (għall-mistrieħ minimu ta’ kuljum mitluf) 
f’każijiet bħal dawn ‘f’ħinijiet li jsegwu immedjatament il-perjodi korrispondenti maħduma’. 
2 Barra minn hekk, tali tnaqqis fil-perjodu ta’ mistrieħ kuljum m’għandu f’ebda ċirkustanza 
jwassal biex jinqabeż il-ħin massimu tax-xogħol fil-ġimgħa stipulat fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 
(medja ta’ 48 siegħa).      

It-tielet, il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat b’mod iżjed ġenerali f’sentenzi bħal SIMAP, Pfeiffer,
Jaeger u Dellas li d-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol, u b’mod partikolari l-eċċezzjonijiet 
u d-derogi tagħha, iridu jiġu interpretati fid-dawl tal-mira tagħha li tipproteġi s-saħħa u s-
sigurtà tal-ħaddiema. Għalhekk, meta jiġi kkunsidrat l-użu ta’ kwalunkwe deroga għad-
Direttiva, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll l-implikazzjonijiet attwali għas-saħħa u s-sigurtà 
tal-ħaddiem konċernat. Din il-konsiderazzjoni għandha tinkludi l-impatt tal-attivitajiet 
involuti fuq is-saħħa u s-sigurtà, kif ukoll l-effetti fit-tul jew kumulattivi potenzjali tagħhom 
fuq is-saħħa u s-sigurtà, jekk jiġi propost li jintilef il-perjodu ta’ mistrieħ minimu b’mod 
regolari jew matul perjodu fit-tul.          

F’Jaeger, pereżempju, il-Qorti ddikjarat li fid-dawl tal-miri tad-Direttiva fir-rigward tas-saħħa 
u s-sigurtà, hija trid tiġi interpretata bħala li teħtieġ (anki fil-każ ta’ derogi mill-perjodi 
minimi ta’ mistrieħ kuljum) ‘perjodi adegwati ta’ mistrieħ li jridu jkunu effettivi mhux biss 
biex jippermettu lill-persuni kkonċernati li jirkupraw mill-għeja prodotta mix-xogħol 
tagħhom, iżda li jkunu wkoll ta’ natura preventiva, sabiex inaqqsu kemm jista’ jkun ir-riskju li 
tiġi affettwata s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li perjodi suċċessivi ta’ xogħol mingħajr il-
mistrieħ neċessarju huma probabbli li jipproduċu.’3 Il-Qorti qalet ukoll li sabiex tkun żgurata 
l-protezzjoni effettiva tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, ‘bħala regola ġenerali jrid isir 
provvediment sabiex perjodu ta’ ħidma jalterna b’mod regolari ma’ perjodu ta’ mistrieħ.’, u 
żiedet li dan ir-rekwiżit ‘jidher iżjed neċessarju fejn, b’eċċezzjoni għar-regola ġenerali, il-ħin 
normali tax-xogħol ta’ kuljum jiġi mtawwal bit-twettiq ta’ perjodu ta’ ħidma on-call’.4

Ir-raba’, il-Qorti ddikjarat li d-derogi disponibbli taħt l-Artikolu 17 ‘iridu jiġu interpretati 
b’mod li l-ambitu tal-applikazzjoni tagħhom jiġi limitat għal dak li jkun strettament 
neċessarju sabiex jitħarsu l-interessi li dawk id-derogi jippermettu li jiġu mħarsa.’5

Għalhekk, li wieħed jaħdem xift ta’ 24 siegħa fis-servizzi tal-isptarijiet jista’ jaqa’ taħt id-
derogi permessi mid-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol, bil-patt li jkunu sodisfati numru 
ta’ kundizzjonijiet, fosthom il-provvediment ta’ mistrieħ kumpensatorju ekwivalenti għas-
sigħat mitlufa ta’ mistrieħ minimu, f’perjodu ta’ żmien xieraq.  

Kemm dawn il-kundizzjonijiet jiġu sodisfatti jiddependi minn numru ta’ kwistjonijiet ta’ fatt. 
Dawn jinkludu l-arranġamenti għall-għoti ta’ mistrieħ kumpensatorju ekwivalenti, il-ħin meta 
                                               
1 Ara n-nota tal-qiegħ 2, fuq.
2 Il-każ C-151/02 Jaeger, f’para 103 tas-sentenza.
3 Il-każ C-151/02 Jaeger, f’para 92 tas-sentenza.
4 Il-każ C-151/02 Jaeger, f’para 77 tas-sentenza.
5 Il-każ C-151/02 Jaeger, para 89 tas-sentenza. 
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jingħata, il-mudell tal-ħin tax-xogħol u l-implikazzjonijiet tiegħu għas-saħħa u s-sigurtà tal-
ħaddiema, u jekk ix-xiftijiet humiex assolutament neċessarji għall-interessi protetti mid-
deroga (pereżempju, il-ħtieġa għall-kontinwità fis-servizzi tal-isptarijiet).  

Il-liġi nazzjonali u l-ftehim kollettiv għas-settur pubbliku    

Il-petizzjonant jirreferi għall-Arbeitszeitgesetz (AZG) jew l-Att dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol, 
1994, u għal ftehim kollettiv konkluż bejn it-tobba tal-isptarijiet u l-awtoritajiet pubbliċi (it-
’Tarifvertrag- Ärzte/VKA’). 

Taħt l-Artikolu 5 tal-Arbeitszeitgesetz, kif emendat sal-2006, ħaddiem huwa intitolat għal 
perjodu ta’ mistrieħ mhux interrott ta’ mill-anqas 11-il siegħa wara kull ġurnata xogħol.        

Fl-isptarijiet u ċerti attivitajiet speċifikati oħra, dan jista’ jitnaqqas għal mhux inqas minn 10 
sigħat, bil-kundizzjoni li jiġi pprovdut mistrieħ kumpensatorju ekwivalenti fi żmien xahar. 
Taħt l-Artikolu 7 AZG, il-mistrieħ ta’ kuljum jista’ jitnaqqas għal mhux inqas minn disa’
sigħat, bil-kundizzjoni li dan isir bi ftehim kollettiv, li n-natura tax-xogħol tkun teħtieġu, u li 
jiġi pprovdut mistrieħ kumpensatorju.  

Madankollu, l-Artikolu 7(2a) tal-AZG jidher li jippermetti eċċezzjoni għall-mistrieħ minimu 
ta’ kuljum mingħajr mistrieħ kumpensatorju ekwivalenti (‘ohne Ausgleich’), jekk ftehim 
kollettiv1 ikun jipprovdi għall-estensjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ kuljum, u x-xogħol ikun 
jinvolvi perjodi sostanzjali ta’ ħin on-call fuq il-post tax-xogħol (Arbeitsbereitschaft u/jew
Bereitschaftsdienst). L-AZG jgħid ukoll li f’każ bħal dan, iridu jiġu stipulati regoli speċjali
biex ikun assigurat li s-saħħa tal-ħaddiema ma titpoġġiex fil-periklu, u li jekk il-ġurnata tax-
xogħol taqbeż it-12-il siegħa, il-ħaddiem irid jingħata perjodu ta’ mistrieħ konsekuttiv 
immedjat ta’ mill-anqas 11-il siegħa, wara li jitlesta x-xogħol. Madankollu, mhuwiex ċar li 
din id-dispożizzjoni tassigura l-mistrieħ kumpensatorju ekwivalenti meħtieġ mid-Direttiva.          

Il-ftehim kollettiv għas-settur pubbliku msemmi mill-petizzjonant jidher li huwa l-ftehim 
kolletiv TV-Ärzte/VKA tas-17 ta’ Awwissu 2006, li sar bejn il-Marburger Bund (l-unjin tat-
tobba) u l-assoċjazzjoni tad-daturi tax-xogħol muniċipali u tal-awtoritajiet lokali.

Il-Kummissjoni ma tistax tikkummenta dwar l-applikabilità ta’ dan il-ftehim kollettiv taħt il-
liġi nazzjonali għas-sitwazzjoni tal-petizzjonant.

It-TV-Ärzte/VKA jipprovdi għal derogi mill-Arbeitszeitgesetz li jsiru bi ftehim dwar ix-xogħol 
jew ftehim dwar is-servizz (Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarung) f’sitwazzjonijiet ta’
ħtiġijiet urġenti, u fil-limiti stabbiliti mill-Artikolu 7 AZG. 

Taħt l-Artikolu 10(2) TV-Ärzte/VKA, il-ħin tax-xogħol ta’ kuljum jista’ jiġi estiż minn 8 sa 24 
siegħa (b’eċċezzjoni għall-perjodi minimi ta’ mistrieħ kuljum taħt l-Artikolu 5 AZG) bil-
kundizzjoni li:        

- tal-anqas il-perjodu li jaqbeż 8 sigħat ikun jikkonsisti minn servizz on-call

                                               
1 Jew, fejn il-ftehim kollettiv jipprovdi dan, ftehim dwar ix-xogħol (Betriebsvereinbarung) jew ftehim 
dwar is-servizz (Dienstvereinbarung). 
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(Bereitschaftsdienst)
- il-partijiet l-ewwel ikun fittxew mudelli alternattivi ta’ ħinijiet tax-xogħol
- tkun saret analiżi tal-istress          
- wara tali analiżi, ikunu ttieħdu passi sabiex jiggarantixxu l-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà 
tal-impjegati konċernati
- il-ħin tax-xogħol fil-ġimgħa ma jaqbiżx, konsegwentement, 60 siegħa bħala medja1 (dan 
jirreferi għall-ħin tax-xogħol fil-ġimgħa taħt l-għażla individwali ta’ tħollija barra, imsemmija 
f’dispożizzjonijiet oħra tal-ftehim kollettiv.)  

Madankollu, mhux ċar jekk il-mistrieħ kumpensatorju ekwivalenti huwiex meħtieġ 
f’sitwazzjoni bħal din, u lanqas f’kemm żmien għandu jiġi pprovdut.          

III. Konklużjonijiet

Id-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol 2003/88/KE tipprovdi għal perjodu minimu ta’
mistrieħ kuljum ta’ mill-anqas 11-il siegħa konsekuttiva għal kull perjodu ta’ 24 siegħa.           

Madankollu, fil-prinċipju huwa legalment possibbli, fejn il-liġijiet nazzjonali jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi jipprovdu dan, jew permezz ta’ ftehimiet kollettivi jew 
ftehimiet bejn iż-żewġ naħat tal-industrija, li ssir deroga minn dan ir-rekwiżi, billi wieħed 
jaħdem xift kontinwu ta’ 24 siegħa fuq il-post tax-xogħol; inkluż fil-każ speċifiku tat-tobba li 
jipprovdu servizzi mediċi.  

Derogi bħal dawn iridu jissodisfaw numru ta’ kundizzjonijiet, fosthom il-kundizzjoni li l-
ħaddiema li jitilfu parti mill-perjodi minimi ta’ mistrieħ kuljum jew kollha, jingħataw mistrieħ 
kumpensatorju ekwivalenti għas-sigħat ta’ mistrieħ minimu mitlufa (għajr f’sitwazzjonijiet 
eċċezzjonali ħafna fejn dan ikun oġġettivament impossibbli), fi żmien xieraq.           

Il-liġi nazzjonali u l-ftehim għas-settur pubbliku msemmija mill-petizzjonant, it-tnejn 
jipprovdu għal derogi mill-perjodu minimu ta’ mistrieħ kuljum, li jistgħu jagħmluha possibbli 
biex tabib tal-isptar jintalab jaħdem xift kontinwu ta’ 24 siegħa.          

Jista’ jkun li dawn id-derogi mhumiex għalkollox konsistenti mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar 
il-Ħinijiet tax-Xogħol stipulati hawn fuq. Il-Kummissjoni diġà rċeviet diversi lmenti f’dan ir-
rigward u qiegħda tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni. Hija tirriserva d-dritt li tieħu iżjed passi 
kif ikun meħtieġ, fid-dawl ta’ aktar korrispondenza mal-awtoritajiet nazzjonali.

4. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-Kummissjoni bagħtet komunikazzjoni dwar din il-petizzjoni f’Mejju 2008 b’analiżi legali 
dettaljata: din il-komunikazzjoni kumplimentari hija limitata għall-elementi addizzjonali li 
qamu mill-informazzjoni addizzjonali provduta mill-petizzjonant lill-Parlament f’Jannar 2009 
u f’Ġunju 2009. 

Mis-sommarju diġà jidher li l-petizzjonant jaħdem bħala tabib fi klinika medika f’Hesse, fejn 
min iħaddmu talbu jaħdem xiftijiet ta’ 24 siegħa. Skont il-petizzjonant, min iħaddmu qagħad, 
                                               
1  F’xi każijiet, 66 siegħa.



PE407.984v03-00 6/8 CM\793268MT.doc

MT

f’dan il-każ, fuq leġiżlazzjoni nazzjonali1 u ftehima kollettiva tas-settur pubbliku2 li kienu 
japplikaw għall-isptarijiet tal-awtorità lokali f’Hesse iżda mhux għall-isptarijiet privati. Il-
petizzjonant jixtieq ikun jaf jekk dawn ir-regoli humiex kompatibbli mad-Direttiva dwar il-
Ħinijiet tax-Xogħol3. 

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Mejju 2008 enfasizzat li l-Kummissjoni ma tistax 
tagħti pariri dwar l-applikazzjoni tal-liġi nazzjonali jew tal-ftehimiet kollettivi f’tilwim bejn 
persuni privati dwar impjieg. Il-Kummissjoni hija mħassba dwar jekk il-liġi nazzjonali u l-atti 
tal-awtoriatjiet pubbliċi msemmija mill-petizzjonant jikkonformawx mar-rekwiżiti tal-liġi 
Komunitarja. 

Il-komunikazzjoni spjegat ir-rekwiżiti relevanti tad-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol, u d-
dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi nazzjonali u tal-ftehima kollettiva tas-settur pubbliku li 
ssemmiet mill-petizzjonant. 

Hija kkonkludiet li, fil-prinċipju, huwa legalment possibbli skont id-Direttiva dwar il-Ħinijiet 
tax-Xogħol li wieħed jaħdem xift ta’ 24 siegħa, fejn il-liġijiet nazzjonali u l-fehimiet kollettivi 
jippermettu dan, permezz ta’ deroga mir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-ħin minimu ta’
mistrieħ ta’ kuljum. Minkejja dan, tali derogi għandhom jissodisfaw għadd ta’ kundizzjonijiet, 
inkluż il-provvediment ta’ mistrieħ kumpensatorju ekwivalenti fi żmien xieraq. Il-liġi 
nazzjonali u l-ftehima kollettiva msemmijin mill-petizzjonant fil-fatt jipprovdu għal tali 
deroga, iżda ma kienx ċar jekk id-deroga tissodisfax bis-sħiħ il-kundizzjonijiet stipolati fil-liġi 
nazzjonali. Dan jiddependi minn fatturi bħalma huma l-arranġamenti biex jingħata mistrieħ 
kumpensatorju ekwivalenti, iż-żmien ta’ meta jingħata, il-mudell tal-ħinijiet tax-xogħol u l-
implikazzjonijiet ta’ dan għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, u jekk ix-xifts estiżi humiex 
assolutament neċessarji għall-interessi protetti mid-deroga (pereżempju, il-ħtieġa li jkun 
hemm jitkomplew is-servizzi tal-isptar).

Il-petizzjonant ipprovda iktar dettalji dwar il-każ tiegħu fl-ittri tiegħu ta’ Jannar 2009 u ta’
Ġunju 2009. 

L-ittra ta’ Jannar 2009 tispjega l-qafas li jirregola l-kundizzjonijiet tal-imjieg tal-petizzjonat. 
Il-petizzjonant isostni li dawn huma rregolati minn Betriebsvereinbarung (ftehima bejn il-
kunsill għax-xogħol u l-maniġment fil-livell tal-impriża) li adottat xi dispożizzjonijiet tal-
ftehima kollettiva tat-TV-Ärzte/VKA msemmija mill-petizzjonant, iżda ma adottatx dawk li 
jittrattaw is-sahra u x-xogħol bil-lejl. (Id-dispożizzjonijiet tat-TV-Ärzte/VKA li skont il-
petizzjonant ġew adottati permezz tal-Betriebsvereinbarung jinkludu dispożizzjoni li 
tippermetti l-użu ta’ ‘għażla ta’ tħollija barra’ skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva, permezz ta’
kunsens individwali tal-ħaddiem fir-rigward tas-sigħat estiżi ta’ xogħol.) 

Il-petizzjonant saqsa jekk tali ftehima, li fil-fehma tiegħu ma tipproteġix biżżejjed id-drittijiet 
tal-ħaddiema, setgħetx tiġi konkluża b’mod validu mill-kunsill għax-xogħol skont il-liġi 
Ġermaniża dwar ir-relazzjonijiet industrijali. 

                                               
1 Artikolu 7 tal-Arbeitszeitgesetz jew l-Att dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol (AZG).
2 It-TV-Ärzte/VKA (‘Tarifvertrag- Ärzte/VKA’) - ftehima kollettiva tas-17 ta’ Awwissu 2006, li sar bejn 
il-Marburger Bund (unjoni tat-tobba) u l-assoċjazzjoni VKA ta’ min iħaddem tal-awtorità muniċipali u lokali.
3 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
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Fl-ittra ta’ Ġunju 2009 kien hemm risposta lill-petizzjonant mingħand min kien iħaddmu. 
Minn din ir-risposta jidher li f’April 2009 l-petizzjonant ta kunsens bil-miktub skont is-
Sezzjoni 7 tal-Arbeitszeitgesetz (AZG) li jaħdem sigħat estiżi kuljum u kull xahar. Minkejja 
dan, huwa wera li l-kunsens tiegħu kien suġġett għal ftehima kollettiva li kien għadha ma ġiex 
konkluża, apparentement il-ftehima bejn il-Bund Marburger (unjin tat-tobba) u l-klinika 
privata fejn kien impjegat. Min kien iħaddmu wera li huwa ma setgħax jaċċetta tali kunsens 
kundizzjonali bħala kunsens validu: f’każ li l-petizzjonant jiddaħħal fir-roster biex ikun on-
call, huma jirrikjedu kunsens li mhuwiex soġġett għal din il-kundizzjoni. Min iħaddem 
jirreferi għas-Sezzjoni 7 tal-AZG flimkien mal-Betriebsvereinbarung tal-impriża bħala l-bażi 
ta’ dan l-approċċ. Min iħaddem iżid li l-petizzjonant jista’, alternattivament, jiddeċiedi li ma 
jipprovdix kunsens mhux kundizzjonali. F’dan il-kaz huwa ma jiddaħħalx fir-roster biex ikun 
on-call, u ma jsofrix minn żvantaġġ minħabba n-nuqqas ta’ kunsens tiegħu. 

Il-Kummissjoni tqis li, fuq il-bażi tal-informazzjoni addizzjonali mogħtija mill-petizzjonant, 
il-petizzjoni tirrigwarda b’mod ċar tilwima bejn persuni privati. Il-liġi Ġermaniża dwar il-
ħinijiet tax-xogħol (AZG) tippermetti li jsiru derogi mill-ftehimiet kollettivi, u minn dak li 
ssemma mill-petizzjonant u minn dak li jħaddmu jidher li fil-fatt, ir-regoli li jilmenta 
dwarhom mhumiex dawk stabbiliti mill-ftehima kollettiva tas-settur pubbliku, iżda huma 
ffissati minn ftehima milħuqa fil-livell tal-impriża, bejn il-kunsill għax-xogħol u l-maniġment 
ta’ klinika privata. Hija r-responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali li jaraw jekk tali regoli 
humiex konsistenti mal-liġi Ġermaniża dwar ir-relazzjonijiet industrijali, kif ukoll mar-
rekwiżiti tal-liġi Komunitarja. 

Barra minn hekk, l-informazzjoni mogħtija ma tippermettilniex nikkonkludu jekk l-
arranġamenti proprji tax-xogħol tal-petizzjonant li jirrigwardaw perjodi minimi ta’ mistrieħ 
humiex inkonsistenti mar-rekwiżiti minimi stipolati mid-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-
Xogħol. Kif jidher mill-komunikazzjoni ta’ qabel, id-Direttiva dwar il-Ħinjiet tax-Xogħol fil-
prinċipju ma teskludix li wieħed jaħdem xift ta’ 24 siegħa, sakemm jiġu sodisfati għadd ta’
kundizzjonijiet. Fil-każ tal-petizzjonant, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda informazzjoni 
rigward dawn il-punti, u b’mod partikolari, m’għandha l-ebda informazjoni dwar is-sigħat 
totali ta’ xogħol, il-frekwenza ta’ sigħat ta’ bil-lejl, il-frekwenza ta’ xifts estiżi, it-tul u meta 
jingħata l-mistrieħ kumpensatorju, il-mudell tal-ħinijiet tax-xogħol, jew kwalunkwe miżuri 
addizzjonali li jimmonitorjaw u jirrispettaw l-implikazzjonijiet għas-saħħa u s-sigurtà. 

Mill-informazzjoni addizjonali mogħtija jidher ukoll li l-petizzjonant ġie mitlub jagħti l-
kunsens tiegħu li jaħdem sigħat totali ta’ xogħol (inkluż il-ħin on-call) li jaqbżu l-limitu ta’
kulum tal-ħin tax-xogħol skont il-liġi nazzjonali, jew il-limitu fil-ġimgħa tal-ħin tax-xogħol, 
jew inkella t-tnejn li huma. Tali kunsens jista’ jinvolvi li jinqabeż il-limitu tal-ħin tax-xogħol 
skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol (medja ta’ 48 siegħa kull ġimgħa), 
u mbagħad tkun ‘għażla ta’ tħollija barra’ individwali skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva. 
Minkejja dan, l-AZG tippermetti l-għażla ta’ tħollija barra fil-Ġermanja, fil-kuntest ta’ ħidma
regolari on-call fejn ftehima kollettiva tippermetti din il-possibiltà, u dan jidher li huwa l-każ 
hawnhekk. Iktar minn hekk, skont l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, min iħaddmu 
jsostni li huwa mhux se jiddaħħal fir-roster għal ħidma on-call jekk hu ma jixtieqx li jagħti l-
kunsens tiegħu għal dan, u huwa mhux se jsofri minn żvantaġġ minħabba n-nuqqas ta’
kunsens tiegħu. Dan jidher li huwa konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 22 u b’mod 
partikolari tal-Artikolu 22(1)(b) tad-Direttiva. 



PE407.984v03-00 8/8 CM\793268MT.doc

MT

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tqis li, fuq il-bażi tal-informazzjoni addizzjonali mogħtija mill-petizzjonant,
il-petizzjoni tirrigwarda b’mod ċar tilwima bejn persuni privati. L-informazzjoni disponibbli 
ma jidhirx li għandha elementi li jistgħu jappoġġjaw, f’dan l-istadju, il-konklużjoni li l-
Arbeitszeitsgesetz jew il-ftehima kollettiva tas-settur pubbliku li ssemmiet mill-petizzjonant 
jirriżultaw fi prattiki relatati mal-ħinijiet tax-xogħol li ma jikkonformawx mal-liġi 
Komunitarja.


