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Suġġett: Petizzjoni 0074/2010, imressqa mis-Sur Jean Pirotte, ta’ ċittadinanza Belġjana, 
f’isem FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), dwar 
allegat ksur tad-Direttiva tal-KE 2003/88 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol mill-Belġju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew iġiegħel lill-Kummissjoni tieħu miżuri urġenti 
kontra l-Belġju talli mhux jinforza d-Direttiva tal-KE 2003/88 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol fil-każ tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar. Skont il-petizzjonant, 
il-ħaddiema tat-tifi tan-nar ikunu on-call 168 siegħa kull ġimgħa. Matul dawn is-sigħat huma 
jkunu għad-dispożizzjoni ta’ min iħaddimhom bla ma jitħallsu ħlief jekk jiġu mitluba biex 
jitfu xi nar. Il-petizzjonant jenfasizza li diversi persuni ressqu lmenti individwali quddiem il-
qrati Belġjani, iżda huwa jikkundanna n-nuqqas ta’ infurzar tad-Direttiva nfisha mill-
awtoritajiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ April 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant isostni li għall-kuntrarju tad-Direttiva dwar il-Ħinijiet tax-Xogħol (id-Direttiva 
2003/88/KE, dik li qabel kienet id-Direttiva 93/104/KE), il-ħaddiema voluntiera tat-tifi tan-
nar fil-Belġju jistgħu jakkumulaw 168 siegħa on-call f’ġimgħa waħda kull xahar .

Matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-1 ta’ Diċembru 2010, il-Kummissjoni 
spjegat li l-isfond fattwali ma kienx ċar f’dan il-każ u li kien diffiċli li jiġi stabbilit safejn 
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tapplika l-liġi tal-UE. Sussegwentement, il-petizzjonant provda iktar informazzjoni u ressaq 
quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet sentenza li nħarġet mit-Tribunal Ċivili tal-Ewwel 
Istanza f’Dinant (il-Belġju) fit-13 ta’ Jannar 2011 dwar proċeduri bejn ċerti ħaddiema 
volontiera tat-tifi tan-nar u l-belt ta’ Couvin. Il-Qorti ddeċidiet li l-ħaddiema volontiera tat-tifi 
tan-nar għandhom jitqiesu bħala ħaddiema li jaħdmu għall-awtoritajiet urbani ta’ Couvin u li 
l-ħin on-call tagħhom meta jkunu d-dar għandu jiġi kkunsidrat u mħallas daqslikieku kienu 
xogħol.

Il-qorti nazzjonali għamlet referenza għad-Direttiva 93/104/KE (illum id-Direttiva 
2003/88/KE) kemm biex tiddeċiedi jekk il-ħaddiema volontiera tat-tifi tan-nar kinux 
impjegati skont il-liġi nazzjonali, kif ukoll biex tiddeċiedi jekk in-natura tal-ħin on-call 
tagħhom għandhiex titqies daqslikieku dan kien ħin li huma kienu għax-xogħol.   

Mis-sentenza jirriżulta li l-ħaddiema volontiera tat-tifi tan-nar kienu on-call mid-dar tagħhom.
L-informazzjoni dwar it-tul ta’ ħin on-call tagħhom ma ġietx provduta, iżda l-qorti xorta 
waħda kienet tal-opinjoni li dawn kienu għad-dispożizzjoni ta’ min iħaddimhom, fatt li kien 
biżżejjed skont id-definizzjoni nazzjonali tal-ħin tax-xogħol fl-Artikolu 8.1 tal-Liġi tal-14 ta’ 
Diċembru 2000 biex il-perjodu sħiħ tal-ħin on-call jiġi kklassifikat bħala ħin tax-xogħol.
Barra minn hekk, minkejja l-esklużjoni tal-ħaddiema volontiera tat-tifi tan-nar mid-
definizzjoni ta’ ħaddiem skont il-liġi nazzjonali, il-qorti ddeċidiet li fi kwalunkwe każ huma 
għandhom jitqiesu bħala ħaddiema skont il-liġi prevalenti tal-UE.  

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Osservazzjonijiet preliminari

L-ewwel nett, għandu jiġi indikat li s-sentenza tal-qorti nazzjonali tat-13 ta’ Jannar 2011 l-
ewwel u qabel kollox tikkonċerna l-fatt dwar kif il-liġi Belġjana għandha tiġi interpetata u 
applikata. Din hija kwistjoni li taqa’ f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali, li fiha l-Kummissjoni 
m’għandha ebda rwol. Barra minn hekk, ta’ min jinnota li l-akkużat jidher li kellu l-ħsieb 
jappella mid-deċiżjoni.

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda intenzjoni li tikkummenta dwar is-sentenza 
tal-qorti nazzjonali minħabba possibilità ta’ appell min-naħa tad-difensuri. Minflok, il-
Kummissjoni tixtieq tirrepeti l-prinċipji stipulati fid-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin 
tax-xogħol1, kif ġew interpretati mill-Qorti tal-Ġustizzja.   

Kif tiġi applikata d-Direttiva għall-ħaddiema volontiera tat-tifi tan-nar

Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li, skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-attivitajiet 
normali tal-forzi armati, tas-servizzi ta’ emerġenza, jew tas-servizzi tal-protezzjoni ċivili –
inklużi, ngħidu aħna, it-tifi ta’ nar jew il-provvista ta’ servizzi mediċi ta’ emerġenza lill-vittmi 
ta’ aċċidenti – jaqgħu fi ħdan il-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva. Dan japplika wkoll fejn 
is-servizz konċernat “ikollu jaffronta sitwazzjonijiet li, b’definizzjoni, mhumiex prevedibbli”, 
billi “l-attivitajiet li jinkludi f’kondizzjonijiet normali ... huma madankollu kapaċi jiġu 
organizzati minn qabel, inklużi ... is-sigħat tax-xogħol tal-istaff tiegħu u l-prevenzjoni tar-
                                               
1 ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9.



CM\866776MT.doc 3/6 PE464.843v01-00

MT

riskji għas-saħħa u s-sigurtà.” 1

Skont il-Qorti, huwa biss f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali li tali attivitajiet speċifiċi tas-servizz 
pubbliku jistgħu jiġu esklużi mill-applikazzjoni tar-regoli normali stipulati fid-Direttiva. L-
esklużjoni għandha tinftiehem bħala waħda li tirreferi biss għal “sitwazzjonijiet eċċezzjonali, 
li fihom l-implimentazzjoni kif suppost ta’ miżuri, imfassla sabiex jipproteġu l-popolazzjoni 
f’sitwazzjonijiet li fihom il-komunità ġenerali tkun f’riskju serju, tesiġi li l-persunal, li 
jaffronta sitwazzjoni ta’ dak it-tip, jagħti prijorità assoluta lill-objettiv ta’ dawk il-miżuri 
sabiex dan ikun jista’ jinkiseb. Dan għandu jseħħ f’każ ta’ diżastri naturali jew teknoloġiċi, 
attakki, aċċidenti serji jew sitwazzjonijiet simili, li s-serjetà u l-firxa tagħhom jesiġu l-
adozzjoni ta’ miżuri indispensabbli għall-protezzjoni tal-ħajja, is-saħħa u s-sigurtà tal-
komunità ġenerali, li l-implimentazzjoni kif suppost tagħhom tiġi kompromessa f’każ li jiġu 
osservati r-regoli kollha stipulati fid-[Direttivi ta’ Qafas dwar is-Saħħa u s-Sigurtà u l-Ħin 
tax-Xogħol].”2

Id-dispożizzjonijiet operattivi tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol jirreferu għal “ħaddiem” 
(ħafna drabi jirreferu għal “kwalunkwe ħaddiem” jew “kull ħaddiem”). Dan il-kunċett 
mhuwiex definit fid-Direttiva nfisha. 

Fl-Artikolu 3 tad-Direttiva Qafas dwar is-Saħħa u s-Sigurtà (89/391/KEE), li jiddefinixxi l-
qasam ta’ applikazzjoni materjali tad-Direttiva, il-ħaddiem huwa definit bħala:

“kwalunkwe persuna impjegata minn min iħaddem, inklużi dawk li jkunu għaddejjin minn 
taħriġ u apprentisti iżda ħaddiema li jaqdu fid-djar ma humiex inklużi”,

filwaqt li min iħaddem huwa definit bħala:

“kwalunkwe persuna naturali jew legali li jkollha relazzjoni ta’ impjieg ma’ min iħaddem u li 
tkun responsabbli għall-impriża u/jew l-istabbiliment”.

Madankollu, fis-sentenza tagħha fil-kawża Isère3, il-Qorti ddubitat li dan il-kunċett ta’ 
“ħaddiem” fid-Direttiva Qafas dwar is-Saħħa u s-Sigurtà għandu bilfors japplika għad-
Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol, u kkumentat li d-Direttiva m’għamlet l-ebda referenza 
speċifika għalih.

Il-Qorti nnutat ukoll li d-Direttiva lanqas ma rreferiet għad-definizzjonijiet ta’ “ħaddiem” li 
jinsabu fil-liġi u l-prattika nazzjonali, u b’hekk ikkonkludiet li din applikat definizzjoni 
awtonoma tal-UE:   

“Jirriżulta minn din l-aħħar konstatazzjoni li, għall-finijiet tal-applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/88, dan il-kunċett [ta’ “ħaddiem”] ma għandux ikun issuġġettat għal 
interpretazzjoni li tvarja skont id-dritt tal-Istati Membri, iżda għandu portata awtonoma 
speċifika fid-dritt tal-Unjoni Ewropea.. Il-kunċett għandu jiġi ddefinit skont kriterji oġġettivi 
li jikkaratterizzaw ir-relazzjoni ta’ impjieg b’kunsiderazzjoni għad-drittijiet u għad-dmirijiet 
                                               
1Sentenza fil-kawża C-52/04 Feuerwehr Hamburg, paragrafu 52.
2Feuerwehr Hamburg, paragrafi 53-54.
3 Isère, Kawża C-428/09, paragrafu 27.
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tal-persuni kkonċernati. Il-karatteristika essenzjali tar-relazzjoni ta’ impjieg hija, 
madankollu, il-fatt li għal ċertu perijodu, persuna twettaq favur persuna oħra u taħt l-
istruzzjonijiet tagħha, servizzi inkambju għal remunerazzjoni  …1.

Fil-kuntest tal-klassifikazzjoni fir-rigward tal-kunċett ta’ “ħaddiem”, li huwa l-kompitu tal-
qorti nazzjonali, din tal-aħħar għandha tibbaża ruħha fuq kriterji oġġettivi u tevalwa b’mod 
globali ċ-ċirkustanzi kollha tal-kawża li tinsab quddiemha, relatati kemm mal-attivitajiet 
ikkonċernati kif ukoll mar-relazzjoni bejn il-partijiet inkwistjoni. … ’2

Fil-kawża Isère, il-Qorti ddikjarat li persunal staġjonali każwali f’ċentri ta’ vaganza u 
rilassament, li ħadmu b’kuntratti b’terminu fiss li ma kinux jaqbżu t-80 jum, kienu 
evidentement “ħaddiema” koperti mid-Direttiva. Ma kienx jimporta li skont il-liġi nazzjonali 
l-kuntratti ta’ impjieg tagħhom kienu esklużi mill-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-
Kodiċi tax-Xogħol: “ ... għandu jiġi mfakkar li l-Qorti kkunsidrat li n-natura ġuridika sui 
generis ta’ relazzjoni ta’ impjieg fid-dritt nazzjonali ma jista’ jkollha ebda effett fuq l-istejtus 
ta’ ħaddiem fis-sens tad-dritt tal-Unjoni.” 3

Il-kunċett tal-“ħin tax-xogħol”

L-Artikolu 2(1) tad-Direttiva jiddefinixxi l-“ħin tax-xogħol” bħala “kwalunkwe perjodu li 
matulu l-ħaddiem ikun għax-xogħol, għad-disposizzjoni ta’ min jimpjegah u jwettaq l-
attivitajiet jew id-doveri tiegħu, b’konformità mal-liġijiet nazzjonali u/jew prattiċi”.

Il-Qorti ddikjarat li l-karatteristiki tipiċi tal-kunċett ta’ “ħin tax-xogħol” jeħtieġu żewġ 
kundizzjonijiet: li l-impjegat ikun fiżikament preżenti fil-post stabbilit minn min iħaddmu u li 
jkun għad-dispożizzjoni ta’ min iħaddmu biex b’hekk ikun jista’ jipprovdi s-servizzi adegwati 
immedjatament f’każ ta’ bżonn4.

Apparentement, skont il-Liġi Belġjana tal-14 ta’ Diċembru 2000 dwar ċerti aspetti tal-
organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol fis-settur pubbliku, kif interpretata mill-qorti nazzjonali 
tal-ewwel istanza fis-sentenza provduta mill-petizzjonant, il-kunċett tal-ħin tax-xogħol 
jiddependi biss fuq it-tieni kriterju, jiġifieri d-disponibilità ta’ min iħaddem. Għaldaqstant, 
jidher li l-liġi Belġjana hija iktar ġeneruża mid-Direttiva nfisha. Tali approċċ huwa konformi 
mad-Direttiva, ladarba din tal-aħħar tipprovdi rekwiżiti minimi. 

Barra minn hekk, fil-kawża SIMAP5 , il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet f’referenza minn qorti 
Spanjola li l-“ħin on-call” li fih it-tobba kienu meħtieġa jibqgħu preżenti fil-post tax-xogħol 
għandu jiġi kkunsidrat fl-intier tiegħu bħala ħin tax-xogħol fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva dwar 
il-Ħin tax-Xogħol. Għall-kuntrarju, il-Qorti sostniet li l-ħin on-call li fih it-tobba kienu 

                                               
1 B’analoġija, il-Qorti hawnhekk għamlet referenza għall-kummenti tagħha fil-Kawża 66/85 
Lawrie-Blum [1986] ECR 2121, paragrafi 16 u 17, (fir-rigward tal-Artikolu 39 KE) u wkoll 
għal dawk fil-Kawża C-138/02 Collins [2004] ECR I-2703, paragrafu 26.
2 Isère, paragrafi 28 – 29.
3 Hawnhekk il-Qorti għamlet referenza għall-Kawża C-116/06 Kiiski [2007] ECR I-7643, 
paragrafu 26, u għall-każistika msemmija fiha.
4 Ara s-Sentenza tal-01/12/2005, Dellas et al, paragrafu 48 u l-każistika msemmija fiha.
5 Kawża C-303/98.
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obbligati li jibqgħu f’kuntatt, iżda li fih ma kenux obbligati li jkunu preżenti fil-post tax-
xogħol, m’hemmx għalfejn jiġi kkunsidrat bħala ħin tax-xogħol, barra dawk il-perjodi li fil-
fatt qattgħuhom jipprovdu servizzi mediċi wara li ssejħu sabiex jagħmlu dan. Fil-kawża 
Jaeger1, il-Qorti kkonfermat li l-perjodi on-call li matulhom il-ħaddiema kellhom jibqgħu fil-
post tax-xogħol, iżda li fihom setgħu jistrieħu f’każ li ma jissejħux jaqdu dmirijiethom, 
għandhom ukoll jiġu kkunsidrati b’mod sħiħ bħala ħin tax-xogħol u ma jistgħux jiġu 
kkunsidrati bħala perjodi ta’ mistrieħ.

Ta’ min wieħed jinnota li d-deċiżjonijiet tal-Qorti ma jirreferux biss għall-ħin on-call li 
jirrikjedi l-preżenza fuq il-post tax-xogħol, iżda wkoll, b’mod usa’, għall-ħin on-call li 
jirrikjedi l-preżenza fi kwalunkwe post ieħor speċifikat minn min iħaddem.2

Huwa important li wieħed jinnota l-osservazzjonijiet li ġejjin, li saru mill-Qorti f’paragrafu 65 
tas-sentenza għall-kawża Jaeger: “Ta’ min wieħed iżid li, kif iċċitat iktar ’il fuq f’paragrafu 
50 tas-sentenza Simap, għall-kuntrarju ta’ tabib li jkun fuq stand-by, fejn tabib għandu jkun 
aċċessibbli b’mod permanenti mingħajr ma jkun meħtieġ li jkun preżenti fl-istabbilment tas-
saħħa, tabib li għandu jkun għad-dispożizzjoni ta’ min iħaddmu fil-post speċifikat minn dan 
tal-aħħar għall-ħin kollu tal-perjodi on-call huwa soġġett għal iktar limitazzjonijiet ladarba 
dan ikollu jibqa’ ’l bogħod mill-familja u l-ambjent soċjali tiegħu u għandu inqas libertà li 
jimmaniġġja l-ħin li matulu s-servizzi professjonali tiegħu mhumiex meħtieġa.

Isir rilevanti l-post fejn il-ħaddiema huma mistennija li jkunu matul perjodi ta’ disponibilità 
għax-xogħol, skont is-sentenzi tal-Qorti. Perjodi ta’ disponibilità, li matulhom il-ħaddiem 
ikun jista’ jiġi kkuntattjat sabiex jaħdem f’każ li dan ikun meħtieġ, iżda li fihom jista’ jagħżel 
li jkun id-dar jew f’xi post ieħor fuq għażla tiegħu stess (anke jekk dak il-post xorta waħda 
jrid ikun qrib biżżejjed il-post tax-xogħol sabiex ikun disponibbli malajr f’każ li jkun 
meħtieġ), ma jridux jiġu kkunsidrati fl-intier tagħhom bħala ħin tax-xogħol. F’tali sitwazzjoni, 
il-ħin “marbut mal-provvista attwali tas-servizzi” biss għandu jiġi kkunsidrat bħala ħin tax-
xogħol. F’tali sitwazzjoni, jidher li għandu japplika l-paragrafu 50 tas-SIMAP, billi ħaddiem 
jista’ “jimmaniġġja ħinu b’anqas restrizzjonijiet u jeżerċita l-interessi tiegħu stess” sakemm 
jissejjaħ sabiex jintervieni. Il-petizzjoni tirreferi għal 168 siegħa ta’ ħin on-call li fihom 
wieħed jista’ jagħżel li jkun id-dar jew f’xi post ieħor fuq għażla tiegħu stess. Is-servizzi tal-
Kummissjoni għad m’għandhom l-ebda informazzjoni dwar l-ammont ta’ ħin li wieħed iqatta’ 
fuq il-post tax-xogħol jew il-ħin li fih attwalment ikun qed jipprovdi servizzi (il-ħin li, skont 
id-Direttiva, għandu jiġi kkunsidrat bħala ħin tax-xogħol).

Konklużjonijiet

Il-ħaddiema tat-tifi tan-nar impjegati mill-awtoritajiet pubbliċi jaqgħu fi ħdan il-qasam ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva.  Skont is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża Isère, huwa 
f’idejn il-qrati nazzjonali li jiddeċiedu jekk ħaddiem volontier tat-tifi tan-nar, bħal fil-każ 
attwali, huwiex impjegat mill-awtorità pubblika. Biex tieħu din id-deċiżjoni, il-qorti 
nazzjonali għandha tapplika l-kunċett awtonomu ta’ “ħaddiem” skont il-liġi tal-UE, kif 
stabbilit mis-sentenza tal-kawża Isère, fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha tal-każ.

                                               
1Jaeger, Kawża C-151/02, sentenza tad-9 ta’ Settembru 2003, paragrafi 60 u 61.
2Ara pereżempju l-Kawża Jaeger, paragrafi 63, 65, 69.
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Skont id-Direttiva 2003/88/KE, il-ħin on-call kollu meta ħaddiem huwa mistenni li jibqa’ fuq 
il-post tax-xogħol għandu jiġi kkunsidrat bħala ħin tax-xogħol. Madankollu, ħin on-call li fih 
ħaddiem jista’ jagħżel li jkun id-dar jew f’xi post ieħor fuq għażla tiegħu stess (anke jekk dak 
il-post xorta waħda jrid ikun qrib biżżejjed il-post tax-xogħol sabiex ikun disponibbli malajr), 
mhuwiex ikkunsidrat bħala ħin tax-xogħol. Mis-sentenza tal-qorti nazzjonali jidher li l-
petizzjoni tirrigwarda, primarjament jew totalment, il-ħin on-call tal-aħħar tip imsemmi.   

Il-materjal mibgħut mill-petizzjonant jindika li, skont il-Liġi Belġjana tal-14 ta’ Diċembru 
2000 dwar ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol fis-settur pubbliku, kif 
interpretat mill-qorti nazzjonali tal-ewwel istanza fis-sentenza provduta mill-petizzjonant, il-
kunċett tal-ħin tax-xogħol jiddependi biss fuq kriterju wieħed, jiġifieri d-disponibilità ta’ min 
iħaddem, u ma jirrikjedix il-preżenza fiżika fuq il-post speċifikat minn min iħaddem.
Għaldaqstant, f’dan ir-rigward, is-sentenza tal-qorti nazzjonali taqa’ fi ħdan il-qasam ta’ 
applikazzjoni tal-liġi nazzjonali, li tmur lil hinn mir-rekwiżiti minimi taħt il-liġi tal-UE, kif 
interpretati mill-Qorti tal-Ġustizzja.


