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Suġġett: Petizzjoni 0764/2009, ippreżentata minn Günther Heinfred, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-applikazzjoni fil-Ġermanja tar-Regolament dwar il-
ħinijiet tas-sewqan fis-settur tat-trasport bit-triq

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jallega li l-awtoritajiet Ġermaniżi qed jinterpretaw ħażin il-kliem użat fir-
regolament meta jkunu qed jiddeterminaw il-punt tat-tluq għall-perjodu massimu ta’ sewqan 
awtorizzat qabel ma jsir waqfien obbligatorju ta’ 45 minuta.  Huwa jitlob li tingħata kjarifika 
mill-Kummissjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Ottubru 2009.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202 (6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Ir-Regolament (KE) 561/2006 jistabbilixxi r-regoli dwar ħinijiet ta’ sewqan, pawżi u perjodi 
ta’ serħan għal sewwieqa professjonali bil-għan li jkunu armonizzati l-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni, jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-sigurtà fit-triq.
Il-petizzjonant jallega li l-awtoritajiet Ġermaniżi jinterpretaw b’mod mhux korrett id-
dispożizzjoni tar-Regolament dwar pawżi meta jiddeterminaw il-punt tat-tluq għall-kalkolu
tal-perjodu massimu ta’ sewqan ta’ 4.5 sigħat qabel ma jkollha tittieħed pawża obbligatorja 
ta’ 45 minuta. 
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

L-Artikolu 7 tar-Regolament jispeċifika li wara perjodu ta’ sewqan ta’ 4.5 sigħat xufier 
għandu jieħu pawża bla interruzzjoni ta’ mhux anqas minn 45 minuta. Iżda din il-pawża 
għandha ssir f’żewġ partijiet f’dan il-perjodu ta’ 4.5 sigħat, bil-kundizzjoni li l-ewwel parti 
tal-pawża ddum mill-anqas 15-il minuta li tiġi segwita mit-tieni parti ta’ mill-anqas 30 
minuta. 

Il-petizzjonant isostni li, meta pawża tinqasam, kalkolu ta’ perjodu ġdid ta’ 4.5 sigħat, li jiġi 
segwit minn pawża obbligatorja ta’ 45 minuta, għandu jerġa’ jibda minnufih malli tkun 
tlestiet l-ewwel parti tal-pawża. Il-petizzjonant jirreferi għad-definizzjoni ta’ pawża mogħtija 
fl-Artikolu 4(d), li tiddefinixxi pawża bħala kull perjodu li fih xufier ma jistax iwettaq xogħol 
ieħor u li jintuża esklussivament għall-irkupru.  
Din l-interpretazzjoni mhijiex korretta. L-Artikolu 4(d) għandu jinqara flimkien mal-Artikolu 
7 li b’mod ċar jispeċifika li pawża għandha ddum mhux anqas minn 45 minuta, mingħajr ma 
jitqies jekk titteħidx kollha jew f’biċtejn. Għandu jkun hemm pawża ta’ 45 minuta mhux aktar 
tard wara li jintemm perjodu ta’ sewqan ta’ 4.5 sigħat. Ikun biss wara li tintemm pawża li 
b’kollox ma tkunx inqas minn 45 minuta (u mhux aktar tard wara perjodu ta’ sewqan ta’ 4.5 
sigħat) li jkun jista’ jerġa’ jibda perjodu ġdid ta’ 4.5 sigħat. 

Konklużjoni

L-argument tal-petizzjonant li perjodu ta’ sewqan ta’ 4.5 sigħat ikun permess biss wara li tkun 
intemmet pawża parzjali ta’ mill-anqas 15-il minuta iżda ta’ anqas minn 45 minuta imur 
kontra l-Artikolu 7 tar-Regolament li jistipula li wara kull 4.5 sigħat ta’ sewqan għandu jkun 
hemm pawża ta’ 45 minuta b’kollox darba waħda jew maqsuma f’biċtejn. Ikun biss wara li 
tittieħed pawża li ddum mhux anqas minn 45 minuta, li jkun jista’ jibda perjodu ta’ sewqan ta’
massimu ta’ 4.5 sigħat. 


