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Suġġett: Petizzjoni 0885/2007, ippreżentata minn Krzysztof Bukiel, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, f’isem 'OZZL (it-Trejdjunjin Nazzjonali tat-Tobba)’, li fiha 6770 
firma, dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tat-tobba Pollakki

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għal-livelli ta’ paga u kundizzjonijiet ta’ xogħol mhux 
raġonevoli tat-tobba Pollakki li jaħdmu fis-servizz tas-saħħa pubblika. Dawn il-
kundizzjonijiet wasslu għal għadd ta’ strajkijiet fil-bidu ta’ l-2007, li għadhom ma taw l-ebda 
riżultat sodisfaċenti. Il-petizzjonant jistqarr li bil-politiki preżenti dwar il-paga u x-xogħol tat-
tobba, l-awtoritajiet tas-saħħa Pollakki kompetenti huma ħatja ta’ ksur serju kemm tad-
Direttiva tal-Kunsill 94/104/KE kif ukoll tad-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, u jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jieħu miżuri bl-għan li fil-futur jitjiebu l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tat-tobba Pollakki.

2. Ammissibiltà

Dikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Frar 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.

‘1. Il-petizzjoni
Il-kontenut ta’ din il-petizzjoni huwa sustanzjalment identiku għal dak tal-petizzjoni 709/2007 
ppreżentata qabel f’isem l-istess Trejdjunjin, u jirreferi għal tliet kwistjonijiet relatati: 
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- kundizzjonijiet ta’ impjieg ta’ tobba impjegati f’istituzzjonijiet ta’ kura tas-saħħa
pubblika fil-Polonja, speċifikatament salarji baxxi u konformità mad-Direttiva dwar il-
Ħin tax-Xogħol (Direttiva 2003/88/KE)1

- is-suffiċjenza ta’ fondi għall-kura tas-saħħa pubblika fil-Polonja

- l-istat tad-djalogu soċjali bejn awtoritajiet pubbliċi  u t-trejdjunjin tat-tobba, dwar il-
kwistjonijiet imsemmijin qabel. 

Fil-petizzjoni 885/2007, hemm kwistjonijiet oħra, minħabba li l-ittra supplimentari tal-
petizzjonant tal-31 ta’ Marzu 2008 tgħid li l-awtoritajiet pubbliċi vvittimizzaw  lit-tobba, 
kuntrarju għad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, f’inċidenti speċifiċi fi sptar partikulari matul 
l-ewwel tliet xhur tal-2008.  

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

Ftit minn dawn il-kwistjonijiet koperti minn din il-petizzjoni mhumiex fil-kompetenza tal-
Unjoni Ewropea. 

2.1 L-iffinanzjar u l-ġestjoni ta’ sistemi ta’ kura tas-saħħa pubblika

Skond l-Artikolu 152 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, azzjoni Komunitarja 
għandha tirrispetta r-responsabiltajiet tal-Istati Membri biex ikunu organizzati u jitwasslu s-
servizzi tas-saħħa u kura medika. Hija, għalhekk, ir-responsabiltà ta’ kull Stat Membru li 
jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw l-organizzazzjoni u l-finanzjament tas-sistema tas-saħħa 
tagħhom.

2.2 Aspetti ta’ djalogu soċjali

Id-DTUP (it-trejdjunjin tat-tobba tal-Polonja) tispjega li ċċaħħdet mid-dritt li tinnegozja s-
salarji tat-tobba b’mod indipendenti, li tnediet kampanja malafamanti kontra t-tobba li kienu 
qed jistrakjaw u li nżamm milli jingħata l-kunsens biex jiġi ffirmat ftehim kollettiv.

Dwar dawn il-kwistjonijiet, il-Kummissjoni jkollha tinnota li l-Komunità m’għandha l-ebda
kompetenza legali, billi l-artikolu 137§ 5 tat-Trattat dwar "dispożizzjonijiet soċjali" jistipula 
espressament li  "Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu m’għandhomx japplikaw għal ħlas, id-
dritt ta’ assoċjazzjoni, id-dritt għal strajk jew id-dritt għall-impożizzjoni ta’ lock-outs."

Madankollu, bis-saħħa tal-artikolu 138 tat-Trattat, il-Kummissjoni tiffaċilita d-djalogu soċjali 
Ewropew u ħolqot fl-2007 kumitat għad-djalogu soċjali fis-settur tal-Isptarijiet, li jlaqqa’ 
flimkien lill-organizzazzjonijiet Ewropej ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema HOSPEEM u 
EPSU,. Dawn l-organizzazzjonijiet jingħataw l-istejtus ta’ "msieħba soċjali Ewropej" għas-
settur tagħhom u huma stess jikkonsistu minn organizzazzjonijiet nazzjonali rikonoxxuti 
bħala msieħba soċjali f’diversi pajjiżi.

                                               
1 ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9.
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Id-DTUP għandha, għalhekk, tirreferi din is-sitwazzjoni lill-kumitat Ewropew għad-djalogu 
soċjali fis-settur tal-isptarijiet.

2.3 Kundizzjonijiet tal-impjieg ta’ tobba impjegati f'istituzzjonijiet ta’ kura tas-saħħa pubblika

Rati ta’ ħlas, inkluż il-ħlas għal tobba impjegati minn awtoritajiet pubbliċi, huma fl-ambitu 
tal-liġi nazzjonali. Il-liġi Ewropea dwar ix-xogħol ma tkoprix din il-kwistjoni. B’mod 
partikulari, il-Qorti tal-Ġustizzja iddeċidiet bosta drabi1 li d-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol 
(id-Direttiva 2003/88/KE)2 hija direttiva dwar is-saħħa u s-sikurezza, u bħala tali, 
m’għandhiex x’taqsam ma’ rati ta’ ħlas.  

Il-kwistjoni prinċipali mqajma mill-petizzjonant li taqa’ fil-kompetenzi tal-Kummissjoni hija 
l-kwistjoni dwar il-konformità mad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol.  

Il-petizzjonant jgħid li l-Polonja m’għamlitx traspożizzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol fir-rigward ta’ tobba li jaħdmu f’istituzzjonijiet ta’ kura tas-saħħa, minkejja sentenza 
ta' qorti Pollakka li rrikonoxxiet li d-Direttiva għandha tkun implimentata. 

Fil-fatt, kien hemm xi żviluppi leġiżlattivi sinifikanti f’dan ir-rigward mid-data tal-petizzjoni 
’l hawn. 

Il-ħin tax-xogħol ta’ tobba impjegati f’istituzzjonijiet ta’ kura tas-saħħa pubblika fil-Polonja 
huwa rregolat minn leġiżlazzjoni speċjali, il-Liġi dwar Stabbilimenti ta’ Kura tas-Saħħa
('ZOZ') 91/1991. Sa l-1 ta’ Jannar 2008, iz-ZOZ ma kinitx konsistenti mar-rekwiżiti tad-
Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. Il-kwistjonijiet prinċipali kienu li: 

- ħin ‘on-call’ fil-post tax-xogħol ma kienx jitqies bħala ħin tax-xogħol (kif rikjest mis-
sentenzi tal-Qorti Ewropea f’SIMAP (Każ C-303/98) u f’Jaeger (Każ C-151/02))

-  tobba ma kinux jieħdu mistrieħ bħala kumpens għal xogħol ‘on-call’ matul perjodi minimi 
ta’ mistrieħ rikjesti mid-Direttiva

- s-sigħat tax-xogħol tat-tobba (inkluż il-ħin ‘on-call) kienu jaqbżu sewwa l-limiti tal-ħin 
medju ta’ xogħol f’ġimgħa (48 siegħa kull ġimgħa inkluża s-sahra) stabbiliti mid-Direttiva.  

Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet nazzjonali dwar dawn il-kwistjonijiet. Kif jgħid il-
petizzjonant, kien hemm għadd ta’ deċiżjonijiet ta’ qrati Pollakki dwar il-konformità taz-ZOZ 
mad-Direttiva3. 

L-awtoritajiet nazzjonali issa emendaw iz-ZOZ, bl-Att tas-27 ta’ Awwissu 2007, li daħal fis-
seħħ fl-1 ta’ Jannar 2008. Wara l-leġiżlazzjoni li emendat, il-liġi fil-Polonja issa tidher li hija 

                                               
1 Ara pereżempju Vorel, C-437/05, Ordni datata l-11 ta’ Jannar 2007. 

2 Din id-Direttiva tikkonsolida u tissostitwixxi (b’effett mit-2 ta’ Awwissu 2004) id-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol 93/104/KE, li kien hemm qabel, u li għaliha l-petizzjonant jagħmel ukoll referenza. 

3 Sentenza IV Pa 445/06 tal-Qorti Reġjonali tad-29 ta’ Diċembru 2006, wara s-sentenza I PK 265/05 tal-Qorti 
Suprema tas-6 ta’ Ġunju 2005. 
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kif ġej:

- il-ħin kollu ‘on-call’ fil-post tax-xogħol għandu jingħadd bħala ħin tax-xgħol

- għandu jingħata mistrieħ bħala kumpens ekwivalenti fejn tabib jitlef perjodi minimi ta’ 
mistrieħ għal kull jum jew għal ġimgħa kif mitlub mid-Direttiva

- il-ħin tax-xogħol tat-tobba f’ġimgħa (inklużi s-sahra u l-ħin ‘on-call’) jistgħu ma jaqbżux it-
48 siegħa kull ġimgħa bħala medja, sakemm il-ħaddiem individwali jkun qabel li ma 
jipparteċipax1  kif jgħid l-Artikolu 22 tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol.

L-awtoritajiet nazzjonali indikaw li l-konformità mad-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja 
f’dan is-settur se jimponu sfidi kbar għall-fondi u l-organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa, u 
introduċew dispożizzjoni ta’ nonparteċipazzjoni fis-settur tas-saħħa fl-istess żmien tal-emenda 
dwar il-ħin ‘on-call’.

In-nonparteċipazzjoni l-ġdida tinsab fl-Att 2007 li jemenda, u tapplika għal tobba u ħaddiema 
oħra b’edukazzjoni ogħla li jkunu qed isegwu professjoni medika, u li jkunu qed jaħdmu fi 
stabbilimenti ta’ kura tas-saħħa maħsubin għal persuni li l-kundizzjoni ta’ saħħithom teħtieġ 
kura lejl u nhar. 

Ħaddiema bħal dawn, jekk ikunu taw il-kunsens minn jeddhom bil-miktub minn qabel, jistgħu 
jintalbu li jidħlu għal xogħol ta’ ħin ‘on-call’ mediku li jġib il-ħin tax-xogħol kollu għal aktar 
minn 48 siegħa fil-ġimgħa, meta mqabbel mal-medja għal aktar minn 4 xhur. M’hemmx 
limitu espliċitu għall-għadd ta’ sigħat li jistgħu jinħadmu minn ħaddiem li ma jipparteċipax. 
Il-kundizzjonijiet protettivi rikjesti mid-Direttiva jidhru, b’mod ġenerali, li kienu trasposti. 
Fadal jiġu ċċarati xi dettalji. 

2.4 Allegata vittimizzazzjoni

L-ittra supplimentari mal-petizzjoni 0885/2007 tirreferi għat-tibdiliet fil-liġi Pollakka mill-1
ta’ Jannar 2008 lil hawn, u tinnota li skont il-liġi kif emendata, it-tobba huma llum intitolati 
għal ħinijiet medji ta’ xogħol fil-ġimgħa li ma jaqbżux it-48 siegħa bħala medja, inklużi s-
sahra u l-ħin ‘on-call’ fil-post tax-xogħol. Sigħat żejda jistgħu jinħadmu bil-kunsens ħieles u 
espress tat-tabib konċernat, li  ma jistax ikun penalizzat jekk jirrifjuta li jagħti tali kunsens. 

Madankollu, il-petizzjonant jgħid li f’inċidenti partikulari fl-Isptar Speċjalizzat Reġjonali
f’Radom, matul l-ewwel tliet xhur tal-2008, uffiċjali magħrufa anzjani tal-awtoritajiet 
nazzjonali fil-fatt kienu heddew tobba b’konsegwenzi negattivi talli ma kinux iffirmaw in-
nonparteċipazzjoni, u keċċew ċerti tobba li baqgħu jirrifjutaw li jiffirmaw. L-uffiċjali 
magħrufa huma l-President tar-Reġjun ta’ Mazovia, iċ-Chairman tal-Fond Nazzjonali għas-

                                               
1 Skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, Stat Membru jista’ jagħżel, permezz ta’ deroga, li 

ma japplikax il-limitu massimu ta’ 48 siegħa ħin ta’ xogħol kull ġimgħa bħala medja, inkluża s-sahra. Dan 
jista’ jsir biss suġġett għal kundizzjonijiet protettivi speċifiċi, u għal kunsens ħieles u infurmat minn qabel 
mill-ħaddiem individwali konċernat. B’mod partikulari, id-Direttiva tipprovdi fl-Artikolu 22.1(b) li ebda 
ħaddiem ma jista’ jkun suġġett ta’ ebda detriment minn min iħaddmu jekk jirrifjuta li jaħdem aktar minn 48 
siegħa fil-ġimgħa jew jekk jirtiraw il-kunsens tagħhom li jagħmlu hekk. 
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Saħħa (NFZ), membri tal-Eżekuttiv Reġjonali ta’ Mazovia, u Ministri Deputati tas-Saħħa.

L-inċidenti speċifiċi msemmijin huma: 
- theddid li tobba li rrifjutaw li jagħtu l-kunsens għan-nonparteċipazzjon kienu ser jitilfu l-
impjieg tagħhom
- it-tkeċċija attwali ta’ tobba minn żewġ dipartimenti partikulari tal-isptar li rrifjutaw li jagħtu 
l-kunsens tagħhom
- kummenti tal-uffiċjali magħrufa li kienu kkwotati fl-istampa nazzjonali, u li ddeskrivew lit-
tobba li ma ridux jaqblu man-nonparteċipazzjoni bħala nies ħżiena li jittraskuraw il-ħajja u s-
saħħa tal-pazjenti tagħhom. 

Il-petizzjonant jindika li bħala riżultat ta’ dawn l-azzjonijiet, it-tobba fl-isptar ta’ Radom issa 
ffirmaw għan-nonparteċipazzjoni.

L-Artikolu 22(1)(b) tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol jgħid b’mod ċar li ebda ħaddiem ma 
jista’ jkun suġġett għal ebda ħsara minn min iħaddmu minħabba li ma jkunx irid jaħdem 
sigħat li jaqbżu l-limitu stabbilit mid-Direttiva. 

Minħabba li dan il-fatt inġieb għall-attenzjoni tagħha mill-Parlament, il-Kummissjoni 
beħsiebha tikteb direttament lill-petizzjonant biex titolbu dettalji sħaħ li jissustanzjaw aktar l-
inċidenti allegati, u lill-awtoritajiet nazzjonali biex titlobhom l-osservazzjonijiet tagħhom, u 
tirriżerva d-dritt li tieħu kull azzjoni oħra li tkun meħtieġa skont it-tweġibiet tagħhom. 
Minħabba li d-Direttiva kienet trasposta kollha kemm hi fil-liġi nazzjonali, it-tobba konċernati 
għandhom ukoll drittijiet skont il-liġi nazzjonali, li jistgħu jkunu infurzati direttament mill-
qrati nazzjonali. 

3. Konklużjonijiet

Xi kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonant, inklużi r-rati ta’ ħlas għal tobba fis-sistemi tas-
saħħa pubblika, ma jaqgħux fl-ambitu tal-liġi Komunitarja dwar ix-xogħol. 

Il-kwistjoni ewlenija tal-liġi Komunitarja dwar ix-xogħol imqajma mill-petizzjoni hija dwar 
il-konformità tal-kundizzjonijiet ta’ impjieg għat-tobba fil-Polonja mar-rekwiżiti tad-Direttiva 
dwar il-Ħin tax-Xogħol. Il-liġi nazzjonali rilevanti ta’ qabel ma kinitx konsistenti mal-liġi
Komunitarja. Il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet nazzjonali dwar dan. 

L-awtoritajiet nazzjonali bidlu l-liġi b’seħħ mill-1 ta’ Jannar 2008. Bħala riżultat, il-liġi 
nazzjonali issa hija konformi wisq aktar mill-qrib mad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. Il-
Kummissjoni qed tlesti l-analiżi dettaljata tagħha tat-tibdiliet li saru. Xi dettalji, l-aktar dwar 
il-waqt tal-mistrieħ ta’ kuljum bħala kumpens u dwar aspetti tal-kundizzjonijiet protettivi għal 
nonparteċipazzjoni, għadhom m’humiex ċari. 

Il-Kummissjoni tqis b’mod serju ħafna l-allegati inċidenti ta’ vittimizzazzjoni deskritti mill-
petizzjonant u beħsiebha tikteb direttament lill-petizzjonant biex titolbu dettalji sħaħ li 
jissustanzjaw aktar l-allegati inċidenti, u lill-awtoritajiet nazzjonali biex titlobhom l-
osservazzjonijiet tagħhom. Minħabba li d-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva issa kienu 
trasposti fil-liġi nazzjonali, it-tobba konċernati għandhom ukoll drittijiet skont il-liġi 
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nazzjonali, li jistgħu jkunu infurzati direttament mill-qrati nazzjonali. 

Il-Kummissjoni ser tissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib, u żżomm lill-Parlament mgħarraf 
b’kull żvilupp ieħor.’

4. Ir-risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjonijet 709/2007 u 885/2007, li waslet fis-17 
ta’ Diċembru 2009

Il-kontenut ta’ dawn il-petizzjonijiet huwa fil-biċċa l-kbira identitku. Huma jqisu1 li l-
kundizzjonijiet tal-impjieg ta’ tobba fl-istituzzjonijiet pubbliċi tal-kura tas-saħħa fil-Polonja 
ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol (Direttiva 
2003/88/KE) 2.

Fil-petizzjoni 0885/2007, il-petizzjonant sostna wkoll, permezz tal-ittra tal-31 ta’ Marzu 2008, 
li l-awtoritajiet pubbliċi vvittimizzaw lit-tobba, għall-kuntrarju tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol, f’ċerti każijiet speċifiċi fl-imsemmi sptar waqt l-ewwel tliet xhur tal-2008.

Il-Kummissjoni diġà bagħtet komunikazzjonijiet għal dawn iż-żewġ petizzjonijiet 
f’Novembru 2008. Dawn il-komunikazzjonijiet isostnu li: 

 Meta ntbagħtu l-petizzjonijiet, il-kundizzjonijiet tal-impjieg tat-tobba impjegati fl-
istituzzjonijiet pubbliċi għall-kura tas-saħħa fil-Polonja ma kienux konformi mar-
rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol fir-rigward ta’ għadd ta’ punti. Il-
Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet nazzjonali dwar din il-kwistjoni.

 L-awtoritajiet nazzjonali għamlu ħafna tibdil fil-liġijiet relevanti li daħlu fis-seħħ fl-1 
ta’ Jannar 2008 (dettalji huma provduti). B’riżultat ta’ dan, issa il-liġi nazzjonali 
taqbel iktar mad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. 

 Il-Kummissjoni kienet qed ittemm l-analiżi ddettaljata tagħha tat-tibdiliet legali li saru. 
Xi dettalji, partikolarment dawk dwar il-ħin ta’ mistrieħ ta’ kuljum bħala kumpens u 
dawk dwar l-aspetti tal-kundizzjonijiet protettivi għal min jagħżel li jibqa’ barra, kien 
għadhom dubjużi. 

 Il-komunikazzjoni fil-petizzjoni 085/2007 żiedet tgħid li l-Kummissjoni ħadet 
b’serjetà kbira l-allegati inċidenti ta’ vittimizzazzjoni li ġew deskritti mill-
petizzjonant, u kienet kitbet lill-awtoritajiet nazzjonali biex titlobhom għall-
osservazzjonijiet tagħhom. Minħabba li d-dispożizzjonijiet relevanti tad-Direttiva ġew 

                                               
1 Il-petizzjonijiet iqajmu wkoll kwistjonijiet dwar l-adegwatezza tal-iffinanzjar għall-kura tas-
saħħa pubblika, u l-istat tad-djalogu soċjali bejn l-awtoritajiet pubbliċi u t-trejdjunjin tat-
tobba. Il-Kummissjoni spjegat fil-Komunikazzjoni konġunta preċedenti tagħha li dawn il-
kwistjonijiet ma jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi Komunitarja dwar ix-xogħol.
2 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, p. 9.
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trasposti fil-liġi nazzjonali, it-tobba konċenati kellhom ukoll drittijiet skont il-liġi 
nazzjonali, li jistgħu jiġu infurzati direttament permezz tal-qrati nazzjonali. 

 Il-Kummissjoni se tissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib, u se żżomm lill-Parlament 
aġġornat dwar kwalunkwe żvilupp ieħor.

Din il-komunikazzjoni addizzjonali għandha l-għan li tforni lill-Parlament bir-riżultati tal-
investigazzjonijiet kumplimentari tal-Kummissjoni li saru sa issa dwar iż-żewġ petizzjonijiet. 

Aktar żviluppi u l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni komplew jissorveljaw mill-qrib l-applikazzjoni fil-prattika tat-
tibdiliet li saru lil-liġi nazzjonali msemmija fl-aħħar komunikazzjonijiet tagħna. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni rreġistraw ilmenti fir-rigward tal-kwistjonijiet imqajma fil-
petizzjonijiet, u kkonsultaw direttament lill-organizzazzjoni rrappreżentata mill-petizzjonanti, 
l-iktar reċenti f’Mejju tal-2009, biex jaraw kif din tevalwa l-applikazzjoni fil-prattika tad-
Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol għat-tobba fis-servizzi Pollakki tas-saħħa pubblika f’dan l-
istadju. 

Din il-Komunikazzjoni addizzjonali tqis ir-risposti ddettaljati li waslu sal-aħħar ta’ Ġunju 
2009. L-ewwel se nittrattaw il-konformità sħiħa mad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol (punt 
(a) hawn taħt), u mbagħad l-allegazzjonijiet speċifiċi ta’ vittimizzazzjoni (punt (b) hawn taħt). 

a) Il-konformità ġenerali mar-rekwiżiti tad-Direttiva

B’mod ġenerali, l-applikazzjoni tal-istandards minimi rikjesti mid-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol fir-rigward tal-ħin tax-xogħol tat-tobba fis-servizzi tas-saħħa pubblika tidher li tjiebet 
ħafna fil-prattika, wara t-tibdiliet li saru fil-liġi nazzjonali li daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 
2008. 

Jidher li, kif rikjest mil-leġiżlazzjoni li temenda
- il-ħin tal-on-call fuq il-post tax-xogħol issa qiegħed jitqies bħala ħin tax-xogħol għal tobba 
fis-servizzi tas-saħħa pubblika, f’konformità mad-deċiżjonijiet SIMAP1 u Jaeger2 tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja, 
- is-sigħat ta’ xogħol tat-tobba fil-ġimgħa (inklużi s-sahra u l-ħin tal-on-call fuq il-post tax-
xogħol) issa ma jistgħux jaqbżu l-medja ta’ 48 siegħa fil-ġimgħa, sakemm it-tabib partikolari 
jkun qabel li jaħdem iktar sigħat ta’ xogħol (l-hekk imsemmija għażla biex dak li jkun ikun 
jista’ jagħżel li jibqa’ barra kif stipulat fl-Artikolu 22(1) tad-Direttiva.
- ħin ta’ mistrieħ immedjat bħala kumpens huwa provdut meta tabib ma jkunx ħa l-ħin ta’ 
mistrieħ fil-jum jew fil-ġimgħa kif stipolat mid-Direttiva.  

Jidher ukoll li saru spezzjonijiet estensivi tal-isptarijiet pubbliċi mill-ispettorat tax-xogħol 
matul l-2008 biex jiżgura li t-tibdiliet li saru fil-liġi nazzjonali ġew applikati b’mod korrett. L-
informazzjoni ġenerali tissuġġerixxi li f’bosta sptarijiet, it-tibdiliet li saru fil-liġi nazzjonali 
                                               
1 SIMAP, Kawża C-303/98, sentenza tat-3 ta’ Ottubru 2000
2 Jaeger, Kawża C-151/02, sentenza tad-9 ta’ Settembru 2002. 
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wasslu għal tibdiliet sinifikanti ħafna fl-organizzazzjoni tax-xogħol, u li l-konformità mad-
Direttiva tjiebet ħafna. 

Waqt l-aħħar Komunikazzjoni tagħna, is-servizzi tal-Kummissjoni kien għad baqgħalhom xi 
ftit tħassib dwar kemm huma ċari r-regoli nazzjonali dwar meta għandhom jittieħdu l-perjodi 
ta’ mistrieħ bħala kumpens, u dwar in-nuqqas ta’ limitu massimu ċar tas-sigħat ta’ kemm 
jista’ jaħdem it-tabib li jiddeċiedi li jagħżel li ma jkunx parti minn dan. Madankollu, f’dan l-
istadju għadna ma rċivejna l-ebda lment dwar il-fatt li fil-verità qed jinħolqu problemi dwar 
dawn il-kwestjonijiet. 

Il-problemi li tqajmu f’dan l-istadju mill-petizzjonanti dwar l-applikazzjoni fil-prattika huma 
dawk li fil-biċċa l-kbira tagħhom ma jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva. Il-
punti ewlenin msemmija huma dawn li ġejjin: 

- l-istrutturi ta’  ħlas :
Qabel ma saru t-tibdiliet riċenti fil-liġi nazzjonali, ġeneralment it-tobba ma kinux qed jitħallsu 
tal-ħin on-call tagħhom fil-Polonja. Mindu saru t-tibdiliet riċenti, il-ħin on-call issa jitħallas 
bħala sahra. Il-petizzjonanti jqisu li rati ta’ ħlas baxxi għall-ħin tax-xogħol regolari, flimkien 
ma’ rati relattivament għolja għas-sahra, għandhom it-tendenza li jservu bħala inċentiv lit-
tobba biex jaħdmu aktar minn 48 fil-ġimgħa. Madankollu, ir-rati ta’ ħlas għal xogħol regolari, 
sahra jew servizzi on-call ma jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin 
tax-Xogħol: dan ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja f’diversi deċiżjonijiet1.

- problemi strutturali ta’ servizzi tas-saħħa pubblika u nuqqas ta’ tobba kwalifikati :
Il-petizzjonanti ġibdu l-attenzjoni dwar in-nuqqas ta’ tobba kwalifikati fis-servizzi tas-saħħa 
pubblika fil-Polonja, waqt li jargumentaw li dan joħloq pressjoni morali qawwija fuq it-tobba 
biex jaħdmu sigħat eċċessivi biex jiżguraw li jkun hemm provvista ta’ servizzi mediċi bażiċi 
għall-pazjenti. 
Madankollu, il-fondi u l-organizzazzjoni ta’ servizzi tas-saħħa pubblika huma kwistjoni 
strutturali li tibqa’ fil-kompetenza tal-Istati Membri. Dawn il-mistoqsijiet ma jaqgħux fil-
qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi tax-xogħol tal-UE. 

- ħin on-call lil hinn mill-post tax-xogħol:
Il-petizzjonanti huma mħassba li l-istejtus tal-ħin on-call lil hinn mill-post tax-xogħol 
mhuwiex definit b’mod ċar skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali emendata. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ċċarat il-pożizzjoni stipulata mil-liġi tal-Komunità fir-rigward tal-
ħin on-call lil hinn mill-post tax-xogħol, fil-kawża SIMAP2. 

Il-Qorti diġà qalet li l-ħin on-call meta t-tobba kienu mitluba li jibqgħu preżenti fuq il-post 
tax-xogħol għandu jitqies fl-intier tiegħu bħala ħin tax-xogħol fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 
dwar il-Ħin ta-Xogħol. Għall-kuntrarju, il-Qorti żiedet li l-ħin on-call fejn it-tobba kienu 
obbligati li jkunu kuntattabli, iżda fejn ma kinux obbligati li jkunu preżenti fuq il-post tax-
xogħol, m’għandux jitqies bħala ħin tax-xogħol, ħlief għal dawk il-perjodi li waqthom tabib 
ikun fil-fatt provda servizzi mediċi wara sejħa: 
                                               
1 Vorel, Kawża C-437/05, Ordni tal-11 ta’ Jannar 2007, u l-każijiet l-oħra diskussi fl-Ordni.  
2  SIMAP, Kawża C-303/98, [2000] ECR I-07963, sentenza tat-3 ta’ Ottubru 2000



CM\800203MT.doc 9/12 PE416.423REV

MT

is-sitwazzjoni hija differenti fejn tobba f’timijiet ta’ kura primarja jkunu on call billi jkunu 
kuntattabbli fil-ħinijiet kollha mingħajr il-ħtieġa li jkunu fiċ-ċentru tas-saħħa. Anki jekk ikunu 
għad-dispożizzjoni ta’ min iħaddimhom, fis-sens li għandu jkun possibbli li tikkuntattjahom, 
f’din is-sitwazzjoni t-tobba jkunu jistgħu jimmaniġġjaw il-ħin tagħhom b’inqas diffikultajiet u 
jsegwu l-interessi tagħhom. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-ħin marbut mad-dispożizzjoni proprja 
ta’ servizzi tal-kura primarja biss għandu jitqies bħala ħin tax-xogħol fi ħdan it-tifsira ta’ [id-
Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol]. 1
Il-Qorti Suprema Pollakka rreferiet għal dan l-approċċ fis-sentenza tagħha ta’ Marzu 20082, u 
l-Kummissjoni tqis li r-rekwiżiti tal-liġi Komunitarja huma, għalhekk, diġà riflessi fil-liġi 
nazzjonali. 

- nuqqas ta’ ħlas b’lura għal sigħat żejda li nħadmu :
Bejn l-1 ta’ Mejju 2004, meta l-Polonja daħlet fl-UE, u l-1 ta’ Jannar 2008, meta daħlu fis-
seħħ it-tibdiliet fil-liġi nazzjonali, il-liġi nazzjonali u l-prattika ma kinux f’konformità mal-liġi 
Komunitarja fir-rigward tal-limiti tal-ħin tax-xogħol jew il-perjodi minimi ta’ mistrieħ għat-
tobba tal-isptar. Il-petizzjonanti jqisu li t-tobba għandhom jitħallsu b’lura għas-sigħat żejda li 
kienu obbligati jaħdmu waqt dan il-perjodu. 

Il-Qorti Suprema Pollakka f’Marzu 20083 iddeċidiet li t-tobba kienu intitolati għal kumpens 
xieraq skont il-liġi nazzjonali minħabba ksur tad-drittijiet tagħhom skont id-Direttiva dwar il-
Ħin tax-Xogħol iżda ma kinux intitolati skont il-liġi tal-Komunità għall-ħlas b’lura għas-
sigħat ta’ mistrieħ li kienu obbligati li jaħdmu. Is-sentenza tidher li tapplika b’mod korrett il-
liġi Komunitarja, u b’mod partikolari l-Ordni tal-Qorti tal-Ġustizzja f’Vorel4, dwar dan il-
punt. 

- użu ta’ bosta kuntratti :
Kwistjoni li għadha ta’ tħassib hija li l-petizzjonanti jgħidu li ċerti sptarijiet (mhux 
identifikati) jippruvaw jevitaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol billi jħaddmu 
tobba b’iktar minn kuntratt wieħed tax-xogħol fl-istess ħin.  

Il-Kummissjoni diġà saħqet il-fehma tagħha li d-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol f’dan il-
kuntest għandha tiġi interpretata bħala dik li tapplika għal kull ħaddiem, u mhux għal kull 
kuntratt. Ir-rekwiżiti tagħha, għalhekk, ma jistgħux jiġu evitati b’raġuni valida jekk il-
ħaddiem jiġi impjegat b’bosta kuntratti. 

b) Il-kwistjoni tal-vittimizzazzjoni

L-inċidenti tal-allegata vittimizzazzjoni msemmija mill-petizzjonant fil-petizzjoni 0885/2007 
tikkonċerna t-tobba fi sptar partikolari li ma qablux li ‘ma jipparteċipawx’, jiġifieri, li skont 
id-Direttiva jaħdmu sigħat li jaqbżu l-limitu ta’ 48 siegħa fil-ġimgħa (bħala medja). 

L-Artikolu 22(1)(b) tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol jistipula biċ-ċar li l-ebda ħaddiem 
                                               
1  SIMAP, para 50. 
2   Il-Qorti Suprema tal-Polonja, sentenza tat-13 ta’ Marzu 2008, kawża nru 1 PZP 11/07. 
3   Il-Qorti Suprema tal-Polonja, sentenza tat-13 ta’ Marzu 2008, kawża nru 1 PZP 11/07. 
4  Vorel, Kawża C-437/05, Ordni tal-11 ta’ Jannar 2007.
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ma jkun suġġett għal xi detriment minn min jimpjegah minħabba li hu ma jkunx lest li jaħdem 
sigħat li jaqbżu l-limitu stipulat bid-Direttiva. Il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat ukoll li l-ħidma 
ta’ sigħat bħal dawn tista’ tkun valida biss jekk il-ħaddiem jagħti l-kunsens speċifiku, liberu u 
infurmat tiegħu1. 
Wara li l-Parlament informa lill-Kummissjoni dwar it-tħassib imqajjem mill-petizzjonant, id-
Direttur Ġenerali responsabbli fis-servizzi tal-Kummissjoni kiteb kemm lill-petizzjonant kif 
ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali, fejn enfasizza r-rekwiżiti tad-Direttiva li l-ftehim dwar il-fatt 
li ma jipparteċipawx għandu jingħata b’mod liberu. L-ittri enfasizzaw li l-Kummissjoni qieset 
din il-kwistjoni bħala waħda li tqajjem kwistjonijiet estremament serji, u saqsiet liż-żewġ 
naħat biex jipprovdu osservazzjonijiet dettaljati dwar l-inċidenti msemmija. 

Kemm l-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll il-petizzjonant ipprovdew risposti dettaljati, li ġew 
eżaminati bir-reqqa mis-servizzi tal-Kummissjoni.  

L-awtoritajiet nazzjonali jisħqu li l-liġi nazzjonali ttrasponiet b’mod preċiż ir-rekwiżiti tad-
Direttiva li l-kunsens tal-ħaddiem li ma jipparteċipax għandhom jingħataw b’mod liberu u li 
ħaddiem m’għandux jiġi trattat inqas minn ħaddieħor talli jkun irrifjuta kunsens bħal dan. 
Nuqqas ta’ konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti huwa ksur tad-drittijiet tal-ħaddiem, li għalihom 
tista’ tiġi imposta multa li tista’ tammonta għal PLN 30,000, u l-Ispettorat Nazzjonali tax-
Xogħol għandu s-setgħa li jissorvelja u jinforza l-konformità magħhom.  

Skont l-awtoritajiet nazzjonali, id-deċiżjoni li jingħalqu żewġ dipartimenti kirurġiċi tal-Isptar 
Speċjalizzat Reġjonali f’Radom ittieħdet minħabba li ma setgħux isibu biżżejjed staff mediku 
kwalifikat biex jopera b’mod korrett għall-ammont ta’ sigħat meħtieġa. 

L-awtoritajiet nazzjonali jgħidu li la t-tmexxija tal-Isptar Radom u lanqas il-korp li stabbilixxa 
l-isptar, jew xi awtorità jew aġenzija oħra tal-Gvern ma ħadu azzjoni li kienet intenzjonata li 
tagħmel pressjoni fuq it-tobba li rrifjutaw li ma jipparteċipawx, jew li jiġu trattati b’mod inqas 
favorevoli minħabba f’hekk. 

Il-petizzjonanti pprovdew kopja ta’ rapport li sar mill-Ispettorat tax-Xogħol dwar l-inċidenti 
f’Radom, li tħejja fit-30 ta’ April 2008. Dan ir-rapport isostni li: 

- fit-18 ta’ Marzu 2008, id-Direttur tal-Isptar ta’ Radom ikkuntattja lill-Gvernatur ta’ 
Mazowieckie Voivodship biex japplika għall-għeluq temporanju ta’ 8 dipartimenti tal-isptar 
minħabba li ma kellhomx biżżejjed staff biex jipprovdu kura tas-saħħa medika lill-pazjenti 24 
siegħa kuljum. L-ittra stqarret li dan seħħ minħabba li t-tobba konċernati ma qablux li 
jiffirmaw klawsoli biex dak li jkun ikun jista’ jagħżel li jibqa’ barra. 
- fl-20 ta’ Marzu 2008, id-Direttur taċ-Ċentru tas-Saħħa Pubblika ta’ Mazowsze ħareġ 
deċiżjonijiet li jneħħi żewġ dipartimenti tal-Isptar ta’ Radom mir-reġistru tad-dipartimenti 
awtorizzati. Ir-raġuni mogħtija kienet li d-dipartimenti ma baqgħux joperaw minħabba n-
nuqqas ta’ staff mediku. 
- bħala riżultat tad-deċiżjonijiet imsemmija qabel, l-isptar bħala impjegatur ħareġ notifiki ta’ 
tmiem ta’ impjieg f’Marzu tal-2008 lit-tobba kollha impjegati f’dawn iż-żewġ dipartimenti. 
In-notifiki stqarrew li t-tmiem tal-impjieg seħħ minħabba l-waqfien tal-attivitajiet f’dan id-
dipartiment. Ir-rapport tal-ispettorat tax-xogħol isostni li huwa m’għandux is-setgħa li jsolvi 
                                               
1 Pfeiffer, Kawża C-398/01, sentenza tal-5 ta’ Ottubru 2004, paras 82-86.
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pretensjonijiet rigward it-tkeċċijiet, u li deher li l-ebda wieħed minn dawn it-tobba konċernati 
ma appella lill-Qorti tal-Impjieg biex tieħu passi kontra t-tkeċċijiet sa meta ħareġ dan ir-
rapport. 
- Mill-199 tabib impjegat fl-Isptar ta’ Radom, sad-19 ta’ April 2008, 118 minnhom kienu 
ffirmaw ftehima biex dak li jkun ikun jista’ jagħżel li jibqa’ barra. Il-maġġoranza ta’ dawn il-
ftehimiet ġew iffirmati wara l-20 ta’ Marzu 2008, meta ż-żewġ dipartimenti ngħalqu. 
- L-Ispettorat tax-Xogħol iltaqa’ ma’ għadd ta’ tobba biex jiddiskutu l-iffirmar tagħhom tal-
klawsoli biex dak li jkun ikun jista’ jagħżel li jibqa’ barra, fil-preżenza tat-trejdjunjin tat-
tobba. Skont ir-rapport, it-tobba enfasizzaw li huma ffirmaw minħabba li riedu jiżguraw li d-
dipartimenti tal-isptar ikunu jistgħu jkomplu joperaw u li ż-żewġ dipartimenti li ngħalqu 
jkunu jistgħu jerġgħu jinfetħu. L-ebda tabib ma sostna li ffirma minħabba l-kummenti min-
naħa tal-amministrazzjoni jew tal-figuri pubbliċi (ara hawn taħt). 
- L-Ispettorat tax-Xogħol ikkonkluda li x-xhieda li kellu f’idejh ma kinitx tippermetti li 
wieħed jikkonkludi li t-tobba ġew vittimizzati jew soġġetti għal detriment.  Tabib li jqis li dan 
huwa l-każ jista’ jressaq il-proċeduri quddiem il-Qorti tax-Xogħol, li hija l-korp kompetenti. 
- L-ispettorat innota wkoll li huwa ma kellux il-kompetenza li jaqta’ sentenza dwar l-
istqarrijiet ta’ figuri pubbliċi jew dawk li saru fil-midja u li ssemmew fl-ilment. Tabib li jqis li 
d-drittijiet tat-tobba ma ġewx irrispettati minn tali stqarrijiet jista’ jressaq proċeduri quddiem 
il-qrati ċivili u kriminali. 

Il-petizzjonanti jsostnu li: 
- għalkemm ir-rifjut milli jiffirmaw biex dak li jkun ikun jista’ jagħżel li jibqa’ barra ma kienx 
iddikjarat b’mod espliċitu li kien ir-raġuni għala tkeċċew it-tobba, kien magħruf komunement 
li fil-verità dan kien il-każ, 
- l-awtoritajiet pubbliċi ma heddewx b’mod dirett li se jieħdu passi kontra t-tobba li jirrifjutaw 
milli jagħżlu li ma jkunux parti minn dan. Minkejja dan, saru għadd ta’ stqarrijiet pubbliċi, li 
ġew ippubbliċizzati b’mod estensiv fl-istampa u fuq it-televiżjoni, li kienu jsostnu li t-tobba li 
kienu qed jirrifjutaw milli jaħdmu sigħat żejda kienu qed jikkompromettu s-saħħa tal-pazjenti 
u kienu qed ipoġġu f’riskju l-ħajjiet u s-saħħa tal-pazjenti. Ġew mogħtija eżempji speċifiċi 
f’rapport imressaq mill-petizzjonanti lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Huma jinkludu 
stqarrija mingħand iċ-Chairman tal-Fond Nazzjonali tas-Saħħa li ġiet rapportata mill-Aġenzija 
Pollakka għall-Istampa fil-21 ta’ Marzu 2008; stqarrija tal-Ministru Deputat għas-Saħħa li ġiet 
rapportata mill-Aġenzija Pollakka għall-Istampa fl-istess data; u stqarrija magħmula minn 
membru mhux imsemmi tal-Voivodship li ġiet rapportata fil-gazzetta li toħroġ ta’ kuljum bl-
isem ta’ Dziennik fil-21 ta’ Marzu 2008. 
- wara li fl-20 ta’ Marzu 2008 t-tobba ddeċidew li jiffirmaw klawsoli biex dak li jkun ikun 
jista’ jagħżel li jibqa’ barra, fit-30 ta’ Marzu 2008 l-Ministru tas-Saħħa ddeċieda li jerġa’ 
jiftaħ id-dipartimenti magħluqa. Minħabba f’hekk, in-notifiki tat- tmiem tal-impjieg mibgħuta 
lit-tobba ġew kanċellati.  
- fil-fehma tal-petizzjonanti, id-deċiżjoni li jerġgħu jinfetħu d-dipartimenti u li jerġgħu 
jimpjegaw lit-tobba ġiet affettwata mill-fatt li kien sar ilment lill-Kummissjoni. 
- fil-fehma tal-petizzjonanti, il-Gvernatur tal-Mazowieckie Voivodship iddeċieda b’ħeffa 
mhux tas-soltu li jagħlaq iż-żewġ dipartimenti konċernati, anki fid-dawl tal-opinjoni negattiva 
mogħtija lill-Gvernatur mill-konsulent reġjonali speċjalista rigward il-proposta li jingħalaq 
wieħed minn dawn id-dipartimenti.
- it-tobba konċernati, filwaqt li rrifjutaw li jagħżlu li ma jkunux parti minn dan, kienu offrew 
li jipprovdu servizzi on-call lid-dipartimenti konċernati mingħajr ħlas fuq bażi temporanja, 
sabiex jinsistu b’mod ċar dwar id-dritt tagħhom li ma jkunux obbligati li jaħdmu għal iktar 
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mil-limitu ta’ 48 siegħa.
- fiċ-ċirkostanzi ġenerali, il-fatt li t-tobba konċernati ma ddikjarawx b’mod espliċitu lill-
ispettorat tax-xogħol li huma ġew mhedda biex jiffirmaw biex ikunu jistgħu jagħżlu li jibqgħu 
barra m’għandux jittieħed bħala fattur deċiżiv.  

Konklużjonijiet

B’mod ġenerali, il-Kummissjoni tqis li minħabba l-bidliet magħmula fil-liġi nazzjonali li 
daħlu fis-seħħ fl-1 ta Jannar 2008, il-Polonja hija grosso modo f’konformità mad-Direttiva 
dwar il-Ħin tax-Xogħol fir-rigward tal-ħin tax-xogħol tat-tobba fis-servizzi tas-saħħa 
pubblika. 

Kif muri fuq, hemm għadd ta’ lmenti mqajma miż-żewġ petizzjonijiet li ma jaqgħux fl-ambitu 
tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. 

Iż-żewġ petizzjonanti u l-awtoritajiet nazzjonali enfasizzaw firxa ta’ diffikultajiet fir-rigward 
tal-organizzazzjoni u l-finanzjament tas-servizzi tas-saħħa pubblika, partikolarment dwar in-
nuqqas ta’ staff mediku kwalifikat. Il-Kummissjoni hija konxja mill-impatt ta’ dawn id-
diffikultajiet fuq il-partijiet kollha, u hi tittama li jistgħu jinsabu soluzzjonijiet b’mod 
progressiv li jieħdu inkunsiderazzjoni t-tħassib kollu tagħhom, inkluż permezz ta’ dijalogu 
kostruttiv. Madankollu, l-organizzazzjoni u l-finanzjament tas-servizzi tas-saħħa huma fl-
aħħar mill-aħħar kwistjoni tal-Istati Membri u ma jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi 
Komunitarja dwar ix-xogħol. 

Il-Kummissjoni għad fadlilha xi ftit tħassib dwar l-inċidenti li seħħew fl-Isptar Radom minn 
Marzu sa April tal-2008, partikolarment fir-rigward ta’ ċerti kummenti rapportati li huma 
attribwiti lir-rappreżentanti pubbliċi u lill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. Il-Kummissjoni 
għandha l-intenzjoni li tittratta dan it-tħassib direttament mal-awtoritajiet nazzjonali, fil-
kuntest tal-ilment li ġie rreġistrat. 

Il-Kummissjoni tinsab imħassba wkoll dwar il-prattika rrapportata ta’ ċerti sptarijiet li 
jagħmlu bosta kuntratti ma’ tobba biex jevitaw l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol. Il-Kummissjoni beħsiebha jkollha iktar kuntatt mal-awtoritajiet nazzjonali biex 
jiċċaraw din il-kwistjoni, fil-kuntest tal-ilment li ġie rreġistrat. 


