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Suġġett: Petizzjoni 1841/2008, imressqa minn A.K., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar il-
ħinijiet tax-xogħol ta’ uffiċjali Ġermaniżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant isostni li t-traspożizzjoni fil-liġi Ġermaniża tad-Direttiva 2003/88/KE li 
tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħinijiet tax-xogħol tqiegħed fi żvantaġġ lil 
dawk l-uffiċjali li jivvjaġġaw distanzi twal biex imorru x-xogħol. Il-petizzjonant huwa uffiċjal 
tal-pulizija li ġie trasferit fl-1998, bħala riżultat ta’ eżerċizzju ta’ ristrutturar, għal kariga 
madwar 200 km bogħod mid-dar tiegħu. Skont l-iskema attwali tax-xogħol, il-perjodi ta’ 
impjieg jistgħu jiġu adattati biex jagħtuh ħin biżżejjed biex jivvjaġġa. Dan m’għadux 
possibbli taħt l-arranġamenti l-ġodda, u jwassal għal tensjoni fiżika u mentali qawwija. L-
iskema ta’ qabel kienet ibbażata fuq firxa wiesgħa u kienet fl-interessi tal-pulizija waqt li
kienet taqdi wkoll il-bżonnijiet soċjali ta’ uffiċjali tal-pulizija. Il-petizzjonant m’għandux l-
għażla li jibdel id-dar tiegħu minħabba raġunijiet finanzjarji u soċjali, ir-riorganizzazzjoni li 
għażla bħal din tirrikjedi u minħabba l-età tiegħu. Huwa jsostni li jistgħu jsiru eżenzjonijiet 
għad-direttiva, iżda dawn ma ġewx ikkunsidrati. Huwa jitlob kjarifika.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ April 2009. 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.

Il-petizzjonant huwa uffiċjal tal-pulizija li qed jilmenta dwar bidla li saret fl-2006 fil-liġi 
nazzjonali Ġermaniża rigward il-ħin tax-xogħol tal-impjegati pubbliċi federali (Verordnung 
über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes - AZV), li ġiet introdotta bħala 
riżultat tat-traspożizzjoni tad-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol (Direttiva 2003/88/KE). Il-
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petizzjonant isostni li l-arranġamenti l-ġodda għall-perjodi ta’ serħan, imsemmija fl-AZV, 
għandhom effett ta’ ħsara fuq l-uffiċjali tal-pulizija li qed jaħdmu bix-shifts u li jivvjaġġaw 
fit-tul.

Il-petizzjonant jindika li qabel din il-bidla, hu u l-kollegi tiegħu ħadmu serje ta’ shifts 
konsekuttivi (tard/kmieni/billejl) maqsuma b’pawsi ta’ serħan ta’ 8 sigħat, iżda segwita 
mbagħad minn pawsa itwal ta’ mill-inqas 48 siegħa li setgħet tintuża biex imorru d-dar. Il-
petizzjonant qal li dan it-tip ta’ shifts ġeneralment kien tajjeb għall-ħaddiema kkonċernati, 
issodisfa r-rekwiżiti tas-servizz tal-forzi tal-pulizija u kien ta’ benefiċċju għall-ħtiġijiet soċjali 
tal-ħajja tal-impjegati u l-familja. Illum, l-AZV titlob perjodu ta’ serħan minimu kuljum ta’ 
11-il siegħa għal kull 24 siegħa li, skont il-petizzjonant, jagħmilha impossibbli li jivvjaġġa u 
jwassal għal strapazz fiżiku u mentali kbir. 

Il-petizzjonant jilmenta li, għalkemm ċerti eċċezzjonijiet huma possibbli għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva, dawn ma jintużawx. Il-kumitat għall-petizzjonijiet tal-
Bundestag Ġermaniż, li rrifera l-petizzjoni lill-Parlament, jgħid li l-AZV, f’konformità mal-
Artikolu 17(3)(c) tad-Direttiva, jipprovdi għal possibilità li jsiru derogi mill-perjodi ta’ serħan 
ta’ 11-il siegħa f’każ ta’ attivitajiet li jinvolvu l-ħtieġa ta’ kontinwità ta’ servizz jew 
produzzjoni. Il-kumitat jammetti, madankollu, li dan ma jimmirax għall-interessi speċjali tal-
vjaġġaturi ta’ distanza twila li jaħdmu bix-shifts. 

Il-kumitat għall-petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż jgħid li d-Direttiva ma tipprovdix għal
eċċezzjonijiet oħra li jistgħu jkunu tajbin għall-uffiċjali tal-pulizija kkonċernati u għalhekk 
mhux possibbli ssir azzjoni fil-livell nazzjonali. Minflok, skont il-kumitat, sabiex tissolva l-
problema, jeħtieġ li jiġi pprovdut rimedju fil-livell Ewropew.

Il-Kummissjoni diġà kellha l-opportunità li tikkomunika l-osservazzjonijiet tagħha rigward 
kwistjonijiet simili, li ħarġu mill-petizzjoni 667/2006.

- Ir-rekwiżiti

Id-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol tistabilixxi, fl-interessi tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema, 
perjodi ta’ serħan minimi kuljum u fil-ġimgħa. Skont l-Artikolu 3, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa ħalli jassiguraw li kull ħaddiem ikun intitolat għal perjodu minimu 
ta’ serħan kuljum ta’ 11-il siegħa konsekuttiva f’perjodu ta’ 24 siegħa. Skont l-Artikolu 5, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li kull ħaddiem ikun intitolat għal perjodu minimu 
mingħajr interruzzjoni ta’ serħan kull perjodu ta’ 24 siegħa flimkien ma’ 11-il siegħa serħan 
ta’ kuljum. (L-Artikolu 5 jipprovdi wkoll li jekk objettivi, l-organizzazzjoni tal-
kondizzjonijiet tekniċi jew tax-xogħol hekk jiġġustifikaw, perjodu minimu ta’ serħan ta’ 24 
siegħa (mingħajr il-11-il siegħa addizzjonali msemmija hawn fuq) jista’ jkun applikat.  

Id-Direttiva tapplika wkoll regoli partikolari għall-ħaddiema ta’ billejl (inklużi l-ħaddiema li 
aktarx li matul il-lejl iwettqu ċertu proporzjon tal-ħin annwali tax-xogħol tagħhom, kif definit 
permezz tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-ftehim kollettiv). Skont l-Artikolu 8, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jassiguraw li s-sigħat normali tax-
xogħol għal ħaddiema ta’ billejl ma jkunux jeċċedu l-medja ta’ tmien sigħat fi kwalunkwe 
perjodu ta’ 24 siegħa.  

- Id-dispożizzjonijiet dwar id-derogi possibbli 
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Madankollu, id-Direttiva tipprovdi wkoll għal forom differenti ta’ flessibilità fir-rigward tar-
rekwiżiti stabbiliti hawn fuq. 

Pereżempju, jistgħu jsiru derogi mill-Artikoli 3,5 u 8: 

- meta l-post tax-xogħol tal-ħaddiem u l-post tar-residenza tiegħu huma ’l bogħod minn 
xulxin - Artikolu 17.3(a)

- fil-każ ta’ attivitajiet ta’ sigurtà u sorveljanza li jeħtieġu preżenza permanenti sabiex tkun 
protetta l-propjetà u persuni - Artikolu 17.3(b)

- fil-każ ta’ attivitajiet li jinvolvu l-ħtieġa ta’ servizz jew produzzjoni kontinwa - Artikolu 
17.3(c). 

Jistgħu jsiru wkoll derogi mill-Artikolu 3 u 5: 

- fil-każ tal-attivitajiet ta’ ħaddiema bix-shift, kull darba li l-ħaddiem jibdel ix-shift u ma 
jistax jieħu l-perjodi ta’ serħan ta’ kuljum jew ta’ kull ġimgħa bejn it-tmiem ta’ shift wieħed u 
l-bidu tax-shift li jmiss - Artikolu 17.4.(a).

- Il-kundizzjonijiet għal deroga 

Skont l-Artikolu 17.2, il-possibilitajiet kollha għal deroga ta’ hawn fuq huma soġġetti għal 
rekwiżit ta’ serħan kompensatorju. Dan ifisser li fejn ħaddiem jitlef il-perjodu ta’ serħan 
minimu kollu jew parti minnu fil-ġurnata jew fil-ġimgħa skont waħda minn dawn id-derogi, 
huwa jrid jingħata perjodi ekwivalenti ta’ serħan kompensatorju (ħlief f’każijiet eċċezzjonali 
fejn is-serħan kompensatorju mhux oġġettivament possibbli.) 

Il-Qorti tal-Ġustizzja f’Jaeger (Kawża C-151/02) iddikjarat li serħan kompensatorju 
ekwivalenti skont id-Direttiva jrid jiġi akkordat fiż-żminijiet wara li l-perjodi li jikkorrispondu 
nħadmu. B’hekk, fejn (per eżempju) ħaddiem jieħu biss serħan ta’ 8 sigħat kuljum skont 
waħda mid-derogi, il-bilanċ tas-serħan minimu ta’ 11-il xahar meħtieġ għandu jittieħed fl-24 
siegħa ta’ wara.   

Għandu jiġi nnutat li fl-2004, il-Kummissjoni għamlet proposta leġiżlattiva1 biex temenda d-
Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol billi saru xi tibdiliet ibbilanċjati għar-regoli eżistenti. Element ta’ 
din il-proposta kien li s-serħan kompensatorju me kellux jittieħed fil-perjodu wara eżatt, iżda 
jista’ jingħata “f’perjodu raġonevoli” u li għandu jiġi ddeterminat mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, il-ftehim kollettiv jew il-ftehim bejn is-sieħba soċjali. Madankollu, f’April 2009, 
il-Kunsill u l-Parlament ikkonkludew li ma setgħux jilħqu ftehim dwar il-proposta, minkejja 
żewġ proċeduri ta’ qari u l-proċess ta’ konċiljazzjoni. Dan wassal biex il-proposta waqgħet, u 
għalhekk l-interpretazzjoni pprovduta mill-Qorti tal-Ġustizzja f’Jaeger tibqa’ tapplika. 

- Id-diskrezzjoni tal-Istati Membri 

                                               
1 Il-proposta oriġinali COM (2004) 607; proposta reveduta wara opinjoni tal-Parlament Ewropew, COM (2005) 
246.
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Tabilħaqq, il-fatt li Direttiva tipprovdi possibilitajiet ta’ deroga ma jfissirx li l-Istati Membri 
huma obbligati li jużaw deroga waħda jew kollha. Din hija kwistjoni li taqa’ fil-kompetenza 
tal-awtoritajiet nazzjonali. 

Konklużjonijiet

Mill-informazzjoni disponibbli ma jidhirx li l-miżura nazzjonali kkontestata tmur kontra l-liġi 
Komunitarja. 

Huwa ċertament possibbli, skont id-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol, li jiġi pprovdut għall-
flessibilità fir-rigward kemm taż-żmien u s-serħan minimu ta’ kuljum u kemm tat-tul tal-
pawsi ta’ kuljum għall-ħaddiema ta’ billejl; pereżempju, fejn il-ħaddiema joqogħdu ’l bogħod 
mill-post tal-impjieg tagħhom. 

Madankollu, il-fatt li Direttiva tipprovdi l-possibilitajiet ta’ deroga ma jfissirx li l-Istati 
Membri huma obbligati li jużaw deroga waħda jew kollha. Sakemm ir-rekwiżiti minimi legali 
tad-Direttiva jinkisbu effettivament, l-awtoritajiet nazzjonali huma kompetenti sabiex 
jiddeċiedu kif id-Direttiva għandha tiġi trasposta fil-prattika. Il-Kummissjoni ta’ spiss 
enfasizzat l-importanza li hija tagħti lill-konċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u tal-familja, iżda 
d-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol ma fihiex rekwiżiti legali f’dan ir-rigward. 

Il-petizzjoni tirrigwarda kwistjonijiet li jaqgħu fil-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali.


