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Suġġett: Petizzjoni 1792/2008, imressqa minn Peter Onderka, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar nuqqas ta’ implimentazzjoni fil-Ġermanja tad-Direttiva 
2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna ċerti aspetti 
tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għal għadd ta’ dispożizzjonijiet fil-liġi Ġermaniża dwar il-ħin tax-
xogħol li huma kontra  d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/88/KE. Għalhekk huwa jitlob 
lill-Parlament Ewropew li jeżamina l-kwistjoni biex ikun żgurat li l-liġi Ġermaniża tinġieb 
konformi mad-dispożizzjonijiet applikabbli tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant jilmenta li skont il-liġi nazzjonali fil-Ġermanja li tittrasponi d-Direttiva dwar 
il-Ħin tax-Xogħol1, in-nies impjegati fis-servizz pubbliku huma esklużi mir-rekwiżiti minimi 
kollha tad-Direttiva fir-rigward tal-ħin tax-xogħol f’ġimgħa regolari tax-xogħol, il-perjodi ta’
waqfien, il-perjodi ta’ serħan, il-protezzjoni għall-ħaddiema matul il-lejl u l-protezzjoni tas-
saħħa fis-servizz regolari. 

Huwa jirreferi għal Taqsima 19 tal-Arbeitszeitgesetz (ArbZG, l-Att tal-Ħin tax-Xogħol) tas-6 

                                               
1 Qabel kienet id-Direttiva 93/104/KE; u issa saret 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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ta’ Ġunju 1994, kif ġiet emendata mill-Artikolu 299 tal-Ordinanza tal-31 ta’ Ottubru 2006. 

Kif ġie kkwotat mill-petizzjonant, din issostni li: 

Taqsima 19 Impjieg fis-settur tal-pubbliku

L-awtorità amministrattiva tista’, biex twettaq id-doveri tal-gvern fis-settur pubbliku, u sakemm ma 
teżisti l-ebda ftehima kollettiva relevanti, tittrasferixxi d-dispożizzjonijiet dwar il-ħin tax-xogħol mill-
uffiċjali għall-ħaddiema: f’tali każijiet, it-Taqsimiet 3 sa 13 m’għandhomx japplikaw.’

Il-petizzjonant jitlob jekk huwiex neċessarju li jiġi inkorporat rekwiżit minimu fl-ArbZG/Att 
tal-Ħin tax-Xogħol tal-Ġermanja għal ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol 
għall-ħaddiema fis-settur pubbliku. 

Id-dispożizzjoni msemmija hawn fuq mill-petizzjonant ma tidhirx li qed tindika li s-servizz 
pubbliku huwa eskluż minn kwalunkwe traspożizzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol. 
Minflok, jidher li qed issostni li awtorità amministrattiva tista’ tagħżel li tapplika, għall-
ħaddiema fis-servizz pubbliku, jew taqsima 3 sa 13 tal-ARbZG jew inkella, sakemm ma 
jeżistix diġà livell speċifiku ta’ protezzjoni taħt ftehimiet kollettivi, id-dispożizzjonijiet 
rigward il-ħin tax-xogħol li japplikaw għall-uffiċjali federali (Beamte). 

Ma jidhirx li huwa possibbli li, skont id-dispożizzjoni msemmija, awtorità pubblika tiddeċiedi 
li ma japplika l-ebda wieħed minn dawn it-tliet metodi ta’ traspożizzjoni. 

Aktar minn hekk, skont l-informazzjoni kollha disponibbli għall-Kummissjoni, ir-rekwiżiti 
tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol ġew trasposti fil-liġi nazzjonali Ġermaniża. 

Fir-rigward tal-ħaddiema fis-settur privat, il-leġiżlazzjoni hija ġeneralment l-Arbeitszeitgesetz; 
il-ftehimiet kollettivi jistgħu jieħdu post id-dispożizzjonijiet tal-AZG jekk ikunu aktar favur 
il-ħaddiema, iżda għandhom jiġu interpretati, skont il-każistika tal-Qorti Federali tax-Xogħol 
(Bundesarbeitsgericht) b’tali mod li jkunu konformi mal-liġi Komunitarja. 

Fir-rigward tal-ħaddiema fis-servizzi pubbliċi u ċivili, normalment tapplika l-AZG, bl-istess 
alternattiva ta’ ftehimiet kollettivi aktar favorevoli. 

Fir-rigward tal-uffiċjali li jaħdmu għal gvernijiet federali, tal-Länder jew muniċipali 
(Beamte), ma tapplikax l-AZG. Minflok, tali uffiċjali huma koperti minn għadd wiesa’ ta’
regolamenti speċifiċi dwar il-ħin tax-xogħol li huma adottati fil-livell federali jew tal-Land, u 
partikolarment permezz tal-AZV federali (Arbeitszeitverordnung) tat-23 ta’ Frar 2006 (BGBl. 
I, p. 427). 

Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, kemm mill-awtoritajiet nazzjonali u 
anke mill-junjins tas-servizz pubbliku, dan il-qafas regolatorju ma jittrasponix b’mod korrett 
ir-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol kif inhu msemmi mill-petizzjonant. 

Pereżempju, skont l-AZV, il-ħin tax-xogħol totali medju ta’ kull ġimgħa ma jistax jisboq it-48 
siegħa fil-ġimgħa (41 siegħa fil-ġimgħa għall-ħin tax-xogħol normali f’ġimgħa).
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Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, id-Direttiva ġiet trasposta għall-
ħaddiema fis-settur pubbliku fil-Ġermanja fir-rigward tal-kwistjonijiet speċifiċi msemmija 
mill-petizzjonant. Din it-traspożizzjoni tissodisfa r-rekwiżiti minimi stipolati mid-Direttiva, u 
sa ċertu punt din toffri livell aktar favorevoli ta’ protezzjoni.


