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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1572/2009, imressqa minn G.M., ta’ nazzjonalità Taljana, dwar it-talba 
tiegħu biex jiġi mmodifikat ir-Regolament 2006/561/KE dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant għandu xi proposti ddettaljati għal bidliet jew kjarifiki fit-testi leġiżlattivi. 
Jidher li hu jħoss li l-verżjoni eżistenti tippermetti li dawk li jimpjegaw lil sewwieqa tat-
trakkijiet jimponu perjodi ta’ xogħol twal iżżejjed.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 u d-Direttiva 2006/22/KE1 ġew adottati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill fil-15 ta’ Marzu 2006 wara 5 snin ta’ negozjati. Itejbu l-
organizzazzjoni tax-xogħol tas-sewwieqa professjonali (tal-merkanzija u tal-passiġġieri) u 
jżidu l-verifiki. Ma jintroduċux regoli soċjali għalkollox ġodda fit-trasport bit-triq, iżda 

                                               
1 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)
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kellhom l-ħsieb li jiċċaraw u jaġġornaw il-liġi li ilha fis-seħħ għal 20 sena dwar il-ħinijiet tas-
sewqan u l-perjodi tas-serħan tas-sewwieqa professjonisti u li jagħmlu l-infurzar aktar effikaċi 
u uniformi madwar l-Ewropa. Kollox ma’ kollox, din il-leġiżlazzjoni tikkostitwixxi avvanz 
soċjali sinifikanti għas-sewwieqa professjonali u tikkontribwixxi għat-titjib tas-sikurezza fit-
toroq u għall-iżgurar ta’ kompetizzjoni ġusta. Ir-regolament dwar is-sigħat tas-sewqan huwa 
kkumplimentat mid-Direttiva 2002/15/KE1, li tistabbilixxi rekwiżiti minimi fir-rigward tal-ħin 
massimu ta’ xogħol matul il-ġimgħa, il-perjodi ta’ waqfien u x-xogħol ta’ billejl. 

L-ewwel nett, il-petizzjonant jappella li d-Direttiva 2002/15/KE għandha tirregola l-ħin 
massimu ta’ xogħol kuljum. Dan kieku jkun preskrittiv iżżejjed u mingħajr bżonn u għalhekk 
il-leġiżlatur, għal raġunijiet ta’ proporzjonalità, għażel li jistabbilixxi limitu massimu għall-
ħin tax-xogħol ta’ kull ġimgħa. 

Il-petizzjonant jitlob ukoll li l-ħin li s-sewwieq iqatta’ bilqiegħda ħdejn il-kosewwieq tiegħu 
waqt li dan tal-aħħar ikun qed isuq, li skont id-Direttiva huwa definit bħala “disponibilità”, 
għandu jitqies u jiġi rimunerat bis-sħiħ bħala ħin tax-xogħol. F’dan ir-rigward wieħed għandu 
jinnota li, irrispettivament mid-definizzjonijiet tal-UE, l-arranġamenti tal-ħlas marbuta ma’ 
xogħol ma jaqgħux b’mod dirett fl-ambitu tal-UE, iżda jaqgħu fl-ambitu tal-awtoritajiet 
nazzjonali.

Il-petizzjonant ikompli jitlob li r-regoli jitbiddlu b’tali mod li l-ħin massimu ta’ sewqan 
kuljum għal 9 (jew 10) sigħat ikun jirreferi għal perjodu ta’ 24 siegħa u mhux bħalma huwa 
issa, għall-perjodu bejn żewġ perjodi ta’ serħan. Il-leġiżlatur għażel l-aħħar alternattiva sabiex 
jagħmel ir-regoli aktar flessibbli fl-interess tas-sewwieqa. 

Min-naħa l-oħra, il-petizzjonant jikkuntesta l-possibilità li jsir xi tnaqqis fil-perjodu ta’ serħan 
ta’ 9 sigħat ta’ kuljum. Il-possibilità ġiet introdotta mil-leġiżlatur sabiex tiġi pprovduta ċerta 
flessibilità lill-industrija mingħajr ma titpoġġa fil-periklu s-sikurezza fit-triq. 

Finalment, il-petizzjonant isostni li r-regolament għandu jirrikjedi li l-impriżi tat-trasport 
jiskedaw il-perjodu ta’ serħan ta’ kull ġimgħa tas-sewwieqa fid-dar tas-sewwieq, sakemm il-
kompitu ma jdumx aktar minn 7 ijiem. Il-leġiżlatur huwa tal-fehma li huwa xieraq li jiġi 
stipolat li s-sewwieqa għandhom ikunu jistgħu jużaw il-perjodu tas-serħan tagħhom mingħajr 
ma jiġi preskritt eżattament fejn għandu joqgħod is-sewwieq matul il-perjodu tas-serħan matul 
il-ġimgħa.

Huwa importanti li wieħed jinnota li l-leġiżlazzjoni tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi, u l-Istati 
Membri jew il-kuntratti tax-xogħol kollettivi jew individwali jistgħu japplikaw kundizzjonijiet 
aktar favorevoli.

Meta r-regoli soċjali fit-trasport bit-triq ġew finalment adottati fl-2002 u l-2006, il-leġiżlatur 
applika approċċ proporzjonat wara dibattitu wiesa’ dwar id-diversi aspetti u bil-
kunsiderazzjoni tal-kompetizzjoni ġusta u effikaċi kif ukoll tal-qafas soċjali eżistenti. Il-
Kummissjoni tissorvelja l-applikazzjoni korretta ta’ dawn ir-regoli li daħlu fis-seħħ fl-2007. 

                                               
1 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/15/KE tal-11 ta’ Marzu 2002 dwar l-organizzazzjoni tal-
ħin tax-xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq (ĠU L 80, 23.3.2002, p.35)
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Ir-rapporti regolari, li jevalwaw l-effikaċja tar-regoli u li jiġbru l-opinjonijiet taż-żewġ naħat 
tal-industrija, huma ppubblikati kull sentejn. Barra minn hekk, applikazzjoni uniformi tar-
regoli madwar l-UE hija żgurata, inter alia, permezz ta’ proċess ta’ komitoloġija fejn l-
imsieħba soċjali għandhom stejtus ta’ osservatur.  


