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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1616/2008, imressqa minn Dominique Achispon, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, f’isem in-National Police Officers’ Union (SNOP), flimkien ma’
firem oħra, dwar il-ħinijiet tax-xogħol tal-fizzjali tal-pulizija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li minn mindu daħlu fis-seħħ il-bidliet tal-1 ta’ April 2008 dwar il-
kondizzjonijiet tal-impjieg tal-uffiċjali tal-pulizija, ir-regoli fis-seħħ fi Franza ma baqgħux 
f’konformità mad-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-4 ta’
Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol. Mid-data 
msemmija hawn fuq ma saru l-ebda restrizzjonijiet legali fuq il-ħin tax-xogħol, kemm jekk 
dan jiġi kkalkulat fil-ġimgħa, fix-xahar jew fis-sena. Dan qiegħed jaffettwa s-saħħa u s-sigurtà 
tal-ħaddiema kkonċernati. Il-firmatarji jappellaw biex il-leġiżlazzjoni Franċiża dwar il-ħinijiet 
tax-xogħol tal-uffiċjali tal-pulizija tiġi konformi mad-Direttiva 2003/88/KE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjonanta tqis li l-liġijiet fi Franza li jirregolaw il-ħin tax-xogħol ta’ ċerti uffiċjali (il-
‘corps de commandement’) fil-Police Nationale mhumiex konformi mad-Direttiva dwar il-
Ħin tax-Xogħol1. 
                                               
1 Qabel kienet id-Direttiva 93/104/KE; issa d-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u 
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B’mod partikolari, il-petizzjonanta tirreferi għal tibdil fil-liġi u l-prattika nazzjonali li daħlet 
fis-seħħ f’April 2008.  Il-petizzjoni tgħid li l-effett ta’ dawn it-tibdiliet huwa li s-sigħat tas-
sahra li dawn l-uffiċjali huma mitluba jaħdmu: 

- mhumiex irrekordjati jew imkejla, 
- ħafna drabi mhumiex ikkumpensati b’mistrieħ kompensatorju ekwivalenti, 
- m’għandhomx garanzija ta’ ħlas bir-rati tas-sahra.

Skont id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, l-Istati Membri għandhom jiżguraw, fl-interessi 
tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, li: 

- kull ħaddiem huwa intitolat sa ċertu limitu għal ħin tax-xogħol kull ġimgħa
- il-ħin tax-xogħol kull ġimgħa (inkluża kull sahra) m’għandux, fuq medja, jaqbeż it-48 siegħa 
- kull ħaddiem huwa intitolat għal ċerti perjodi ta’ serħan minimi kuljum u ta’ kull ġimgħa. 

Id-Direttiva tistabbilixxi wkoll xi derogi u eċċezzjonijiet għal dawn ir-rekwiżiti, li huma 
kkunsidrati f’aktar dettall hawn taħt.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

a) Applikazzjoni tad-Direttiva għall-forzi tal-pulizija nazzjonali  

Il-petizzjoni tirreferi għall-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ ċerti uffiċjali fil-Police Nationale1, li
hija forza armata taċ-ċittadini li tagħmel parti mis-servizz pubbliku ta’ Franza.  

Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol tgħid b’mod ċar li din tapplika għas-settur pubbliku2. 
Hemm eċċezzjoni limitata fir-rigward ta’ ċerti attivitajiet tal-pulizija: 

‘Din id-Direttiva ma għandhiex tgħodd fejn karatteristiċi partikolari għal ċerti attivitajiet ta’ servizzi 
pubbliċi speċifiċi, bħall-forzi armati jew il-pulizija, jew għal ċerti attivitajiet speċifiċi fis-servizzi tal-
protezzjoni ċivili, b’mod inevitabbli jmorru kontra tagħha.’
F’dak il-każ, is-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema għandhom ikunu żgurati sa fejn ikun possibbli 
fid-dawl tal-għanijiet ta’ din id-Direttiva.3

                                                                                                                                                  
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.
1  Fi Franza, il-Police Nationale hija l-forza tal-pulizija nazzjonali responsabbli għall-ġlieda 
kontra l-kriminalità u ż-żamma tal-ordni u l-konformità mal-liġi f’żoni urbani, waqt li 
gendarmerie hija l-forza nazzjonali b’responsabilitajiet ekwivalenti f’żoni rurali: it-tnejn 
jirrapurtaw lill-Ministru tal-Intern. 
2 L-Artikolu1.3 tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol jistipula li d-Direttiva tapplika għas-
setturi kollha tal-attività, kemm pubblika kif wkoll privata, fil-qofol tat-tifsira tad-Direttiva 
89/391/KEE…’ [id-‘Direttiva ta’ Qafas tas-Saħħa u s-Sigurtà’].’
3 Din l-eċċezzjoni, li tinsab fl-Artikolu 2.2 tad-Direttiva ta’ Qafas tas-Saħħa u s-Sigurtà, 
tapplika wkoll għall-qasam t’applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, bis-saħħa 
tad- dispożizzjonijiet ikkwotati fin-nota f’qiegħ il-paġna preċedenti. 
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Madankollu, f’serje ta’ każijiet relatati ma’ forzi tas-sigurtà u l-emerġenza fi ħdan is-servizz 
pubbliku1, inkluż wieħed relatat ma’ forza militari tal-pulizija2, il-Qorti tal-Ġustizzja saħqet li 
din l-eċċezzjoni għandha tkun interpretata b’mod ristrett, u hija ristretta għal dak li huwa 
strettament neċessarju biex jiġu salvagwardjati l-interessi li tippermetti lill-Istati Membri 
jipproteġu. 3

L-interpretazzjoni korretta, skont il-Qorti, hija li l-attivitajiet normali ta’ tali servizzi, inklużi 
s-servizzi tal-pulizija, xorta jaqgħu fil-qasam t’applikazzjoni tad-Direttivi konċernati. Dan 
japplika wkoll fejn is-servizz ikkonċernat ikollu jittratta avvenimenti li, huma definiti bħala 
avvenimenti li, mhumiex previdibbli, minħabba li l-attivitajiet involuti taħt kundizzjonijiet 
normali… minkejja dan jistgħu jkunu organizzati bil-quddiem, inklużi…. is-sigħat tax-xogħol 
tal-istaff tiegħu u l-prevenzjoni tar-riskju tas-saħħa u s-sigurtà. 4

L-eċċezzjoni għandha tinftiehem bħala waħda li tirreferi biss għal avvenimenti eċċezzjonali, li 
fihom l-implimentazzjoni adegwata ta’ miżuri mfassla biex jipproteġu l-popolazzjoni 
f’sitwazzjonijiet li fihom il-komunità kollha kemm hi tkun f’riskju serju, tirrikjedi li l-
persunal li jittratta sitwazzjoni bħal din jagħti prijorità assoluta lill-għan ta’ dawk il-miżuri 
sabiex dan ikun jista’ jinkiseb. Dan għandu jsir fil-każ ta’ diżastri naturali jew teknoloġiċi, 
attakki, inċidenti serji jew avvenimenti simili, li l-gravità u d-daqs tagħhom jirrikjedu l-
adozzjoni ta’ miżuri indispensabbli għall-protezzjoni tal-ħajja, is-saħħa u s-sigurtà tal-
komunità kollha kemm hi, miżuri li l-implimentazzjoni tagħhom tista’ tiġi pperikolata jekk ir-
regoli kollha stipulati f’[id-Direttiva ta’ Qafas dwar is-Saħħa u s-Sigurtà u d-Direttiva dwar il-
Ħin tax-Xogħol] jiġu osservati. 5 Il-Qorti saħqet li anki  f’ċirkostanzi eċċezzjonali bħal dawn,
it-tieni sottoparagrafu 2(2) tad-Direttiva 89/391/KEE jirrikjedi l-attivitajiet kompetenti biex 
jiżguraw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema sa fejn ikun possibbli’. 6

Għaldaqstant, l-organizzazzjoni normali tal-ħin tax-xogħol tal-forzi tal-pulizija nazzjonali 
taqa’ fil-qasam t’applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. 

b) Limiti għall-ħin tax-xogħol: ir-rekwiżiti tad-Direttiva  

Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol ġiet adottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill skont l-
Artikolu 137(2) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, li jistabbilixxi miżuri tal-
Komunità għat-titjib tal-ambjent tax-xogħol permezz tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-
ħaddiema7. 
L-għan ewlieni tad-Direttiva huwa li tistabbilixxi rekwiżiti minimi tas-siġurtà u s-saħħa għall-
                                               
1 Ara pereżempju Pfeiffer, Kawża C-398/01, sentenza tal-5 ta’ Ottubru 2004 (servizzi 
ta’ emerġenza); Personalrat der Feuerwehr Hamburg, Kawża C-52/04, Ordni tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-14 ta’ Lulju 2005 (persuni li jaħdmu fit-tifi tan-nar fis-servizz pubbliku). 
2 Il-Kummissjoni v Spanja, Kawża C-132/04, sentenza tat-12 ta’ Jannar 2006 (dwar l-
applikazzjoni tad-Direttiva ta’ Qafas dwar is-Saħħa u s-Sigurtà lill-Guardia Civil fi Spanja).
3 Kummissjoni v Spanja, para 23; Feuerwehr Hamburg, para 42. 
4 Kummissjoni v Spanja, para 25; Feuerwehr Hamburg, para 52. 
5 Feuerwehr Hamburg, para. 53-54.
6 Feuerwehr Hamburg, para. 56. 
7 Ir-Renju Unit v Kunsill tal-UE, Kawża C-84/94, sentenza tat-12 ta’ Novembru 1996, 
ECR [1996] I-05755
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organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol1.

L-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol jistipula li: 
‘L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa ħalli jassiguraw li, skont il-ħtieġa tal-
protezzjoni tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema: 
(a) il-perjodu tal-ħin tax-xogħol ta’ kull ġimgħa jkun limitat permezz ta’ liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi jew bi ftehim kollettiv jew bi ftehim bejn iż-żewġ naħat 
tal-industrija; 
(b) il-medja tal-ħin tax-xogħol għal kull perjodu ta’ sebat ijiem, inkluża s-sahra, ma tkunx 
teċċedi it-48 siegħa.’

Il-Qorti tal-Ġustizzja ripetutament sostniet li kemm fid-dawl tal-kliem li hemm fl-Artikolu 
6(2) … u l-iskop u l-iskema tad-direttiva, il-limitu massimu ta’ 48 siegħa fuq il-medja tal-ħin 
tax-xogħol ta’ kull ġimgħa, inkluża s-sahra, jikkostitwixxi regola tal-liġi soċjali tal-Komunità 
ta’ importanza partikolari li minnha kull ħaddiem għandu jibbenefika, minħabba li hija 
rekwiżit minimu iżda neċessarju biex jiġu żgurati l-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tiegħu2. 

Bl-istess mod, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tistabbilixxi fl-
Artikolu 31(2) li ‘Kull ħaddiem għandu d-dritt għal limitazzjoni ta’ sigħat massimi tax-
xogħol…’. 3

Il-Qorti indikat ukoll li l-Artikolu 6(2) jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha neċessarji biex 
jipproduċi effett dirett. 4  Għaldaqstant, jipprovdi dritt fil-liġi Komunitarja għal individwi li l-
livell minimu ta’ protezzjoni tagħhom jista’ jiġi infurzat kontra l-awtoritajiet pubbliċi. 

c) Limiti għall-ħin tax-xogħol: il-pożizzjoni skont il-liġi nazzjonali kif stabbilita mill-
petizzjonanta

Fil-qosor, il-petizzjonanta tistabbilixxi, kif ġej, il-pożizzjoni skont il-liġi nazzjonali fir-
rigward tal-limiti għall-ħin tax-xogħol għall-corps de commandement tal-Police Nationale: 

Id-Décret 2000-815 tal-25 ta’ Awwissu 2000 dwar il-ħin tax-xogħol fis-servizz pubbliku 
(inkluż il-Police Nationale) fl-Artikolu 3.1 jistipula li l-ħin tax-xogħol ta’ kull ġimgħa, 
inkluża kull sahra, ma tistax teċċedi t-48 siegħa f’ġimgħa waħda, jew 44 siegħa kull ġimgħa 
meta tittieħed medja kkalkulata fuq tnax-il ġimgħa konsekuttiva. (Dawn il-limiti huma ferm 
taħt il-limitu ta’ 48 siegħa fil-ġimgħa fuq medja, inkluża s-sahra, mitluba mid-Direttiva.)

Madankollu, l-Artikolu 3.2 tad-Décret 2000-815 jistabbilixxi derogi għal dawn il-limiti, fis-
servizzi pubbliċi li dejjem għandu jkollhom l-istaff biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-persuni u 
l-oġġetti.  Fil-każ tal-Police Nationale, l-Artikolu 1 tad-Décret 2002-1279 tat-23 ta’ Ottubru 
2002 jistabbilixxi b’mod espliċitu tali derogi f’dak li jirrigwarda uffiċjali fis-servizz li 
                                               
1 Wara d-deċiżjonijiet li ħadet il-Qorti tal-Ġustizzja, il-ħin tax-xogħol f’dan il-kuntest 

jinkludi l-ħin kollu on-call fuq il-post tax-xogħol. 
2 Pfeiffer, para 100; Dellas, para 49; Vorel, para 23. 
3 Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea, ĠU 2000 C 364, p. 
1. 
4 Pfeiffer, para 106.  
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dmirijiethom fir-rigward tas-sigurtà u l-paċi fil-pubbliku, l-informazzjoni jew il-funzjonijiet 
tal-pulizija ġudizzjali, jirrikjedu dan. 

Diversi miżuri legali mbagħad jistabbilixxu kumpens għas-sigħat tas-sahra, permezz tal-għoti 
ta’ ħin liberu kumpensatorju mix-xogħol, jew permezz ta’ rati ta’ ħlas tas-sahra. Fir-rigward 
tas-servizz pubbliku inġenerali, l-Artikolu 4 tad-Décret 2000-815 jistipula li: 

‘ … pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par 
arrêté… . A default, elles sont indemnisées.’

Fil-każ speċifiku tal-Police Nationale, l-Artikoli 2 u 7 tad-Décret 2002-1279, jistabbilixxu li 
s-sahra maħduma minn uffiċjali tal-pulizija għandha tkun ikkumpensata, jew bi ħlas b’rata 
tas-sahra (compensation indemnitaire) jew permezz ta’ serħan kumpensatorju ugwali jew 
ekwivalenti1. Arrêté ta’ Ġunju 2006 tistipula regoli dettaljati2 għal kumpens. Tistabbilixxi 
wkoll li maniġers anzjani fil-Police Nationale (il-‘corps de conception et de direction’) kienu 
esklużi minn tali kumpens. Madankollu, il-corps de commandement ma ġiex eskluż, u 
bbenefika minn dawn il-forom ta’ kumpens.  

Il-petizzjonanti jilmentaw li f’April 20083, il-Ministru tal-Intern biddel ir-regoli sabiex, 
b’effett mill-1 ta’ April 2008, il-corps de commandement m’għadux intitolat għal rati ta’ ħlas 
ts-sahra, jew għal kumpens f’sigħat, għal ħafna mis-sigħat ta’ sahra tagħhom.  

Bħala sfond, il-petizzjoni ssemmi li f’konformità mad-Décret 2000-815 dwar il-ħin tax-
xogħol fis-servizz pubbliku, il-ħin tax-xogħol tal-uffiċjali tal-pulizija kien organizzat skont 
wieħed minn żewġ reġimi: ir-reġim ‘tal-Artikolu 10’ fejn l-uffiċjal jimmaniġġja xogħlu b’mod 
awtonomu, jew ir-reġim ‘tal-Artikolu 4’ fejn l-uffiċjal jaħdem shifts fissi u għandu jiddikjara
(décompter) l-ħin tax-xogħol tiegħu. Il-petizzjoni tgħid li madwar 96% tal-uffiċjali tal-pulizija 
ħadmu skont l-aħħar reġim.  

L-arrêté tal-15 ta’ April 2008 u l-instruction tas-17 ta’ April 2008 stabbilixxew regoli li 
għandhom jieħdu post dawk li kienu applikati qabel għal kumpens għas-sigħat ta’ sahra mill-
corps de commandement: 

- Uffiċjali li jintalbu jaħdmu permanence (shift ta’ kontinwità) barra mis-sigħat tax-xogħol 
                                               
1 Jidher li serħan kumpensatorju ugwali għandu jfisser siegħa ta’ serħan kumpensatorju għal 
kull siegħa maħduma bis-sahra, waqt li serħan kumpensatorju ekwivalenti għandu jfisser li 
siegħa tas-sahra li tattira rata ta’ ħlas tas-sahra ta’, pereżempju, 150%, tista’ minflok tiġi 
kkumpensata permezz ta’ serħan kumpensatorju ta’ siegħa u nofs. 
2 Stipulata fil-reglement generale de l’emploi de la Police Nationale (arrêté tal-Ministru tal-
Intern tas-6 ta’ Ġunju 2006, iktar tard emendata bl-arrêté tat-30 ta’ Jannar 2008). L-arrêté tal-
2006 tirreferi wkoll għad-Décret 2000-194, li jistabbilixxi dettalji ta’ rati ta’ ħlas tas-sahra. 
3 Bl-arrêté tal-15 ta’ April 2008, li temenda l-arrêté tas-6 ta’ Ġunju 2006; u bl-instruction
NOR INTC0800092C tas-17 ta’ April 2008, li tissupplimenta u sa ċertu punt tieħu post ir-
regoli li jinsabu f’instruction preċedenti tat-18 ta’ Ottubru 2002 INTC0200190C dwar l-
organizzazzjoni tax-xogħol fil-Police Nationale.  
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normali (billejl, fil-vaganzi, fis-sigħat tas-serħan kumpensatorji jew fil-Ħdud) huma intitolati 
għal kumpens f’sigħat. Il-ħin kumpensatorju għandu jkun twil daqs it-tul tal-ħin iffissat
uffiċjalment tax-shift tal-kontinwità, iżda s-sigħat li jaqbżu dan it-tul mhux se jiġu 
kkumpensati b’ħin jew bi ħlas. 

- Uffiċjali li jiġu msejħa biex jaħdmu barra s-sigħat normali (rappel de service) mhumiex 
intitolati għal kumpens b’ħin jew bi ħlas għas-sahra li tirriżulta. 

-Uffiċjali li jaħdmu sigħat ta’ sahra billi jibqgħu wara s-sigħat fissi tagħhom tax-xogħol jew 
ta’ preżenza (dépassement horaire de la journée de travail ou de vacation) mhumiex intitolati 
għal kumpens b’ħin jew bi ħlas għas-sahra li tirriżulta. 

- Uffiċjali li huma mitluba jibqgħu stand-by (astreinte) 1 huma, b’mod ġenerali, intitolati għal 
ħlas għall-perjodu stand-by. Minflok ħlas jista’ jingħata kumpens f’sigħat, skont il-baġit 
disponibbli. Il-kumpens f’sigħat jista’ jkun numru (fiss) ta’ sigħat (compensation horaire) jew 
serħan kumpensatorju (repos compensateur). Madankollu, uffiċjali li jirċievu konċessjoni
għas-servizz mogħti (allocation de service), jew konċessjoni għall-akkomodazzjoni 
(concession de logement), mhumiex intitolati għal ħlas għal meta jkunu stand-by. [M’hemm l-
ebda informazzjoni li tgħid jekk dawn l-uffiċjali mbagħad humiex intitolati għal kumpens
f’sigħat minflok.] 

Barra minn hekk, il-petizzjoni tgħid li t-tibdiliet li saru fl-2008 għamluha iktar diffiċli għall-
uffiċjali tal-pulizija biex jieħdu kwalunkwe serħan kumpensatorju li huma intitolati għalih, 
peress li biddlu l-perjodu li fih jista’ jittieħed is-serħan kumpensatorju. Qabel, id-drittijiet 
għas-serħan kumpensatorju kollha kellhom jittieħdu fi żmien is-sena kalendarja li fiha jkunu 
nkisbu: jekk dan kien impossibbli minħabba l-urġenza tax-xogħol, dawn ma kinux jintilfu2.  
Madankollu, l-arrêté tal-15 ta’ April 2008 teskludi l-corps de commandement minn din ir-
regola. Għal dawn l-uffiċjali, id-drittijiet għas-serħan kumpensatorju issa għandhom jittieħdu 
fi żmien sebat ijiem, jew (jekk l-urġenzi tax-xogħol (nécessités de service) jipprevenu dan) 
f’massimu ta’ tmien ġimgħat. Is-serħan kumpensatorju li ma jittiħidx f’massimu ta’ tmien 
ġimgħat, jintilef.  

Madankollu, ta’ min jinnota li d-dispożizzjonijiet relevanti tal-arrêté u l-instruction tal-2008 
jirreferu wkoll għal drittijiet skont l-ARTT (ħin flessibbli) u s-sistemi ta’ kontijiet tat-tfaddil 
tas-sigħat (compte épargne-temps), li, apparentement, mhumiex affettwati b’dawn it-tibdiliet. 
Mhuwiex ċar mill-petizzjoni kif dawn is-sistemi joperaw fir-rigward tad-dmirijiet ta’ sahra 
tal-petizzjonanti, u jkun ta’ għajnuna kbira li kieku jkun hemm aktar informazzjoni dwar dan 
                                               
1 Astreinte (stand-by) tirreferi għall-perjodu fejn il-ħaddiem huwa mitlub jibqa’ disponibbli 
biex jaħdem, jekk jiġi msejjaħ biex jagħmel dan, iżda jista’ jibqa’ f’post tal-għażla tiegħu 
sakemm jiġi msejjaħ. Fil-każ SIMAP, il-Qorti tal-Ġustizzja qalet li l-perjodi on-call fejn 
ħaddiem għandu jibqa’ disponibbli fuq il-post tax-xogħol għandhom jitqiesu fl-intier tagħhom 
bħala ħin tax-xogħol skont id-Direttiva: madankollu, perjodi on-call fejn il-ħaddiem jista’ 
jagħżel fejn joqgħod sakemm jirċievi telefonata m’għandhomx jitqiesu fl-intier tagħhom 
bħala ħin tax-xogħol. Fil-każ tal-aħħar, is-sigħat konnessi mal-għoti proprju ta’ servizzi 
b’rispons għal telefonata biss għandhom jingħaddu bħala ħin tax-xogħol.  
2 Décret 2000-815 dwar is-servizz pubbliku, applikat għall-Police Nationale bl-arrêté tat-3 ta’ 
Mejju 2002.
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il-punt.

Il-petizzjonant jgħid li effettivament, il-corps de commandement issa huwa obbligat jaħdem 
sigħat ta’ sahra skont il-ħtiġijiet tas-servizz, mingħajr limitu għat-total tan-numru tas-sigħat 
(inkluża s-sahra) li jistgħu jinħadmu, mingħajr ma jkun suġġett għal xi rekwiżit li s-sigħat tas-
sahra jiġu kkumpensati b’serħan ekwivalenti, u taħt kundizzjonijiet li jagħmluha diffiċli biex 
fil-prattika wieħed jibbenefika mid-drittijiet għas-serħan kumpensatorju. 

Il-petizzjoni barra min hekk tgħid li, b’riżultat tat-tibdiliet fil-liġi nazzjonali, is-sigħat tax-
xogħol ta’ sahra tal-corps de commandement ma għadhomx jiġu rekordjati jew ikkalkulati 
mill-Police Nationale. Tirreferi għall-ittri mid-Direttur Ġenerali tal-Police Nationale tas-16 
ta’ April 2008 u tal-14 ta’ Awwissu 2008, li jidher li jikkonfermaw li dan huwa l-każ. Il-
petizzjoni tgħid li tali approċċ jagħmilha impossibbli biex jiġi ċċekjat il-ħin tax-xogħol 
proprju tal-corps de commandement għal skopijiet tas-saħħa u s-sigurtà. 

Il-petizzjonanta ssostni li b’riżultat ta’ dawn it-tibdiliet fil-liġi nazzjonali, il-liġi Franċiża 
m’għadhiex konformi mar-rekwiżiti tad-Direttiva dwar limiti għall-ħin tax-xogħol, fir-rigward 
tal-corps de commandement tal-Police Nationale.

d) Applikabilità tad-derogi li jinsabu fid-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol 

Id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol tippermetti żewġ derogi possibbli mil-limitu għall-ħin 
tax-xogħol li jinsab fl-Artikolu 6. Id-deroga fl-Artikolu 22 (l-hekk imsejħa ‘opt-out’) ma 
jidhirx li hija relevanti hawn, minħabba li Franza, mill-informazzjoni disponibbli lill-
Kummissjoni, tistabbilixxi l-użu tagħha fi ħdan il-pulizija nazzjonali u l-forzi tas-sigurtà. Id-
dispożizzjoni relevanti l-oħra, l-Artikolu17(1) tad-direttiva, jistipula li: 

‘Artikolu 17
Derogi

1. F’dak li jirrigwardja l-prinċipji ġenerali tal-protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-
ħaddiema, l-Istati Membri jistgħu jagħtu deroga mill-Artikoli 3 sa 6, 8 u 16 meta, 
minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tal-attività kkonċernata, it-tul tal-ħin tax-xogħol ma 
jkunx imkejjel u/jew predeterminat jew jista’ jkun determinat mill-ħaddiema nfushom, u 
partikolarment fil-każ ta’:
(a) eżekuttivi amministraturi jew persuni oħrajn b’poteri awtonomi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet;...’ 1

Din id-dispożizzjoni tqieset fil-Kawża C-484/04 Kummissjoni v Renju Unit, fejn il-Qorti tal-
Ġustizzja qalet (para. 16-21) li r-regoli nazzjonali li japplikaw id-deroga fl-Artikolu 17(1) 
għall-ħaddiema li x-xogħol tagħhom kien parzjalment iddikjarat u parzjalment le, jew 
determinat sa ċertu biss mill-ħaddiema nfushom, ma żammewx ma’ dak li kien permess bid-
Direttiva. 

Ta’ min wieħed jinnota li l-osservazzjonijiet fl-istess każ tal-Avukat Ġenerali Kokott, li l-
Opinjoni tiegħu saħqet (para. 29-31) li din id-deroga għandha, fid-dawl tal-importanza tar-

                                               
1 Il-gruppi l-oħra msemmija fl-Artikolu 17.1 (ħaddiema tal-familja u dawk li juffiċċjaw 
f’ċerimonji reliġjużi) mhumiex relevanti għall-petizzjoni. 
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regoli soċjali stipulati bid-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, tkun interpretata b’mod 
restrinġenti, u b’tali mod li jqis l-għan ġenerali tad-direttiva fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà 
tal-ħaddiema. 

It-tibdil leġiżlattiv stipulat fil-petizzjoni jaqa’ fi ħdan ir-riforma ġenerali tal-Police Nationale
li tirreferi għall-istabbiliment ta’ ‘regime d’ emploi cadre’ (kundizzjonijiet tal-impjieg għal 
maniġers eżekuttivi) għall-corps de commandement. L-ittra tad-Direttur Ġenerali tal-Police 
Nationale bid-data tal-14 ta’ Awwissu 2008, pereżempju, tgħid li minħabba li l-membri tal-
corps de commandement issa huma meqjusa bħala maniġers eżekuttivi, dawn l-uffiċjali 
għandhom ikunu jistgħu jorganizzaw il-ħin tax-xogħol tagħhom b’tali mod li ma tinqabiżx il-
medja ta’ ġurnata tax-xogħol b’mod regolari. 
Madankollu, ta’ min jinnota li l-‘corps de commandement’ tal-Police Nationale jidher li
jirreferi esklussivament għal uffiċjali tal-pulizija fil-livell l-aktar baxx u medju tat-tmexxija1. 
Wieħed għandu jqis ukoll il-ħtieġa regolari għas-sahra li tista’ tirriżulta mill-missjonijiet 
importanti fdati f’idejn is-servizzi nazzjonali tal-pulizija, u l-firxa ta’ bżonnijiet relatati mas-
sahra li jitfaċċaw fil-prattika u li huma msemmija fil-petizzjoni. 

Mhuwiex daqshekk ċar jekk l-uffiċjali f’dan il-livell, fil-prattika, hux ser igawdu minn 
awtonomija reali u effettiva fuq it-tul tal-ħin kif ukoll fuq l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol 
tagħhom. Wieħed għandu jqis ukoll jekk dawn l-uffiċjali, sa fejn jistgħu jiddeterminaw b’mod 
liberu il-ħin tax-xogħol tagħhom, jistgħux jiddeterminaw il-ħin tax-xogħol kollu jew parti 
minnu biss.  

Barra minn hekk, anki jekk il-corps de commandement kellu jgawdi minn biżżejjed 
awtonomija biex jaqa’ fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-deroga tal-Artikolu17(1), imbagħad il-
kwistjoni tkun jekk it-tibdiliet li saru fil-liġi nazzjonali fl-2008 jammontawx, inġenerali, għal 
rigressjoni fil-livell ta’ protezzjoni li kien japplika qabel għal dawn il-ħaddiema.

e) Applikazzjoni tad-Direttiva għall-ħlas tas-sigħat ta’ sahra  

Il-petizzjoni tilmenta li wara t-tibdiliet li saru fil-liġi nazzjonali li tispjega fid-dettall, membri 
tal-corps de commandement mill-1 ta’ April 2008, ma baqgħux intitolati li jitħallsu għas-
sigħat ta’ sahra b’rati ta’ ħlas tas-sahra u jistgħu jitħallsu b’rati fissi taħt ir-rata normali għal 
sigħat ta’ xogħol regolari.  

Madankollu, ta’ min jinnota li d-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol ma tinkludix 
dispożizzjonijiet dwar rimunerazzjoni (rati ta’ ħlas jew ħlas tas-sahra), ħlief ir-rekwiżit li l-
leave annwali jitħallas bir-rata normali ta’ rimunerazzjoni tal-ħaddiem (li hija mfassla biex 
tiżgura li l-ħaddiem finanzjarjament ikun jista’ juża id-drittijiet annwali tal-leave kollu 
                                               
1 Décret n° 2005-716 (Décret portant statut particulier du corps de commandement de la 
Police Nationale), li jissemma f’paġna 5 tal-Anness VI tal-petizzjoni, fl-Artikolu 3 jistipula li 
l-‘corps de commandement’ tal-Police Nationale hu magħmul minn tliet gradi speċifiċi:
lieutenant de police, capitaine de police, u commandant de police. Madankollu, wieħed 
għandu jinnota wkoll li, skont il-websajt uffiċjali tal-Ministeru Franċiż tal-Intern, il-Police 
Nationale huwa ffurmat ukoll minn ‘corps de conception et de direction’, magħmul minn 
gradi ta’ uffiċjali aktar anzjani, bħal commissaires de police u commissaires divisionnaires, li 
jwettqu l-funzjonijiet ta’ tmexxija strateġika.
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tiegħu).

Kif qalet il-Qorti tal-Ġustizzja f’ Dellas: 
‘hemm lok li jiġi ppreċiżat mill-bidu li, kif jirriżulta kemm mill-għan kif ukoll mill-kliem stess 
tad-dispożizzjonijiet tagħha, [id-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol] ma tapplikax għar-
rimunerazzjoni tal-ħaddiema. Minn barra dan, din l-interpretazzjoni tirriżulta mingħajr 
ambigwità mill-Artikolu 137(6) KE, li jipprovdi li r-rekwiżiti minimi li l-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea jista’ jadotta permezz ta’ direttivi  li huma intiżi... sabiex jassiguraw il-protezzjoni 
tas-saħħa u tas-sigurtà tal-ħaddiema, ma jistgħux japplikaw għar-rimunerazzjoni.’ 1

Għalhekk, prattika nazzjonali li biha s-sigħat tas-sahra jitħallsu b’mod differenti minn sigħat 
ta’ xogħol normali, jew ma jitħallsux b’rati ta’ ħlas tas-sahra, ma jidhirx li taqa’ fil-qasam ta’
applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. Din hija kwistjoni tal-liġi nazzjonali. 

Konklużjonijiet

Il-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjoni dwar rati ta’ ħlas għal sigħat ta’ sahra jidher li ma 
jaqgħux fil-qasam t’applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. 

Madankollu, il-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjoni fir-rigward tat-tul tal-ħin totali tax-xogħol 
tal-uffiċjali tal-pulizija jidher li jqajmu kwistjonijiet dwar il-kompatibilità tal-liġi nazzjonali li 
tirregola l-ħin tax-xogħol fi ħdan il-corps de commandement tal-Police Nationale mal-
Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. 

Mhuwiex ċar, meta wieħed jikkunsidra t-tibdiliet fil-liġi u fil-prattika nazzjonali msemmija 
fil-petizzjoni, jekk il-ħin tax-xogħol ta’ kull ġimgħa (inkluża s-sahra) ta’ dawn il-ħaddiema 
hijiex suġġetta għal limitu effettiv, jew jekk tistax taqbeż il-limitu massimu ta’ 48 siegħa fil-
ġimgħa fuq medja (inkluża s-sahra).  

Lanqas m’hu ċar jekk il-ħaddiema kkonċernati jaqgħux fil-qasam t’applikazzjoni ta’ waħda 
mid-derogi disponibbli, b’mod partikolari l-Artikolu 17(1) tad-Direttiva.  

Il-Kummissjoni tixtieq l-ewwel nett tisma’ l-ispjegazzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali dwar 
il-punti li ssemmew hawn fuq.  

Il-Kummissjoni rreġistrat ilment, ibbażat fuq din il-petizzjoni, li jgħid li l-liġi Franċiża li 
tirregola l-ħin tax-xogħol tal-uffiċjali bi grad mezzan (il-‘corps de commandement’) fil-forza 
tal-pulizija nazzjonali għal żoni urbani (Police Nationale) mhix konformi mad-Direttiva dwar 
il-Ħin tax-Xogħol (id-Direttiva 2033/88/KE). 

Is-servizzi tal-Kummissjoni qed jiktbu lill-awtoritajiet nazzjonali biex jagħtuhom l-
ispjegazzjonijiet tagħhom dwar kif iqisu li l-liġijiet inkwistjoni jittrasponu b’mod korrett id-
Direttiva. Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat fir-rigward tas-
segwitu ta’ din il-petizzjoni. 

                                               
1 Dellas, para. 38-39: b’mod simili Vorel, Kawża C-437/05, Ordni tal-Qorti tal-11 ta’ 
Jannar 2007, para. 32 u 35. 


