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Suġġett: Petizzjoni Nru 1505/2009, imressqa minn Ulf Berger, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar sewqan statutarju u perjodi ta’ mistrieħ għal sewwieqa 
professjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi n-nuqqas ta’ sodisfazzjoni tiegħu bir-regoli Ewropej li jirregolaw il-
perjodi ta’ sewqan u mistrieħ għal sewwieqa professjonali, billi jargumenta li dawn huma bla 
sens u mhux prattiċi għall-kategorija professjonali tiegħu, fejn jirriżultaw f’telf ta’ dħul, 
tnaqqis fil-ħin liberu u superviżjoni ta’ 24 siegħa kuljum. Huwa jindika li dawn ir-regoli qed 
jagħmlu l-ħajja impossibbli għalih u m’għandhom l-ebda rabta mal-ħajja tax-xogħol ta’
sewwieqa professjonali. Pereżempju, huwa ma jistax jaħdem għal tliet ġimgħat konsekuttivi u 
mbagħad jieqaf għal ġimgħa kif hu kien imdorri jagħmel. Huwa jargumenta li r-regoli 
mhumiex prattiċi u huma restrizzjoni fuq il-libertà tiegħu li jiddeċiedi kif u fejn juża l-ħin 
liberu tiegħu. Huwa jargumenta li r-regoli huma stretti wisq u jistgħu anka jkunu f’nuqqas ta’
konformità mal-istandards tas-sigurtà minħabba li s-sewwieqa m’għadhomx jistgħu 
jiddeċiedu għalihom infushom meta jieħdu pawsa u jkomplu jsuqu anka meta jkunu għajjenin.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

‘Ir-regoli Ewropej komuni dwar il-ħinijiet tas-sewqan, ta’ pawża u ta’ mistrieħ għal sewwieqa 
professjonali ilhom fis-seħħ għal aktar minn 40 sena, u l-ewwel parti tal-leġiżlazzjoni f’dan il-
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qasam ġiet adottata fl-19691. Fil-15 ta’ Marzu 2006, wara 5 snin ta’ negozjar, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill adottaw, permezz ta’ kodeċiżjoni, leġiżlazzjoni Ewropea ġdida 
(Regolament (KE) Nru 561/20062), biex itejbu l-organizzazzjoni tal-ħinijiet tas-sewqan u ta’
mistrieħ għas-sewwieqa professjonali u biex isaħħu l-kontrolli. Din il-leġiżlazzjoni l-ġdida 
mmodernizzat ir-regoli eżistenti, filwaqt li wasslet għal aktar ċarezza, għal titjib fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol u għal infurzar aktar strett u armonizzat tar-regoli li għandhom jiġu 
applikati. Skont dawn ir-regoli s-sewwieqa kollha tal-vetturi tqal tal-merkanzija u tal-vetturi 
tat-trasport tal-passiġġier, għandhom tal-anqas jumejn frank kull ġimagħtejn u perjodu ta’
mistrieħ itwal kuljum (minimu ta’ 9 sigħat minflok ta’ 8 sigħat). Is-sewwieqa kollha 
għandhom jirreġistraw b’mod manwali f’takografu, ix-xogħol kollu tagħhom (it-tagħbija, il-
ħatt, it-tindif, il-manutenzjoni tal-vettura, eċċ.) bħala ‘xogħol ieħor’, barra minn dak tas-
sewqan, li huwa reġistrat awtomatikament bħala ‘ħin ta’ sewqan’. Titjib ieħor tar-regoli 
jirrigwarda l-introduzzjoni tal-hekk imsemmi prinċipju ta’ ‘koresponsabilità’, li jfisser li l-
partijiet kollha involuti f’katina tal-operazzjoni tat-trasport (is-sewwieqa, l-impriżi ta’
trasport, min jikkunsinna, min jgħaddi l-merkanzija, eċċ.) għandhom jinżammu responsabbli 
għall-ksur tar-Regolament. In-nuqqas ta’ sodisfazzjon tal-petizzjonant fir-rigward tar-regoli 
soċjali tal-UE fis-settur tat-trasport bit-triq u fir-rigward tal-mod kif inhuma infurzati jista’ 
jirriżulta minn interpretazzjoni żbaljata tat-testi.

Il-leġiżlazzjoni soċjali tat-trasport bit-triq tistabbilixxi rekwiżiti minimi biss fir-rigward tal-
ħinijiet tas-sewqan, ta’ pawżi u ta’ mistrieħ li għandhom jiġu applikati mis-sewwieqa 
professjonali. M’hemm xejn li jwaqqaf lis-sewwieqa u lill-impriżi tat-trasport milli 
jorganizzaw ix-xogħol tal-ħaddiema tagħhom b’tali mod li jkollhom perjodi ta’ mistrieħ u ta’
pawża itwal u aktar frekwenti mill-minimu rekwiżit mir-regoli tal-UE. Dawn ir-regoli, 
flimkien mas-sistema ta’ infurzar tagħhom, diġà wrew li qed jikkontribwixxu għal titjib tas-
sigurtà fit-toroq u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sewwieqa kif ukoll għall-iżgurar tal-
kompetizzjoni ġusta madwar l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tissorvelja b’mod regolari l-
applikazzjoni armonjuża u l-effettività ta’ dawn ir-regoli permezz ta’ rapporti li jitħejjew 
darba kull sentejn u ta’ kuntatti regolari mal-esperti mill-Istati Membri, mar-rappreżentanti 
tal-industrija u mal-imsieħba soċjali. Il-Kummissjoni ma tara l-ebda raġuni għala għandha 
timmodifika r-regoli li ġew aġġornati reċentement u li daħlu fis-seħħ f’April 2007.

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 tal-25 ta’ Marzu 1969 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta 
leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq (ĠU L 077, 29.03.1969, p.49-60)
2 Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-
armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-
Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 3820/85 (ĠU Nru L 102, 11.4.2006, p. 1)
Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi 
għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li 
għandha x’taqsam ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU Nru L 
102, 11.4.2006, p. 35)


