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Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.4.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 883/2011, imressqa minn Motoristas da Patinter, ta’ ċittadinanza 
Portugiża, f’isem il-“Motoristas da Patinter” (is-sewwieqa tal-kumpanija 
Patinter), dwar allegati irregolaritajiet kommessi kontra sewwieqa tat-
trasport tal-merkanzija minn min iħaddimhom

1. Sommarju tal-petizzjoni

“Motoristas da Patinter” huwa isem ta’ grupp ta’ sewwieqa tat-trasport bit-triq li jixtieq jibqa’ 
anonimu. Huma jilmentaw dwar min iħaddimhom, jiġifieri l-kumpanija “Patinter Portuguesa 
de Automóveis Transportadora S.A.”, li għandha l-uffiċċju ċentrali tagħha f’Mangualde, il-
Portugall, u jgħidu li huma ġġiegħlu jipprovdu servizzi tat-trasport kemm fil-Portugall u 
kemm barra għall-kumpanija msemmija mingħajr ma jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet 
neċessarji skont il-leġiżlazzjoni Ewropea, fuq kollox rigward il-ħin tal-mistrieħ u l-paga li 
huma jgħidu li għandhom dritt għalija. Huma jisħqu li jibżgħu li jista’ jkun hemm 
ritaljazzjonijiet minn min iħaddimhom, pereżempju billi jitkeċċew mix-xogħol, u dan jispjega 
għaliex huma għadhom ma ressqux il-kwistjoni quddiem il-qrati nazzjonali. Jitolbu l-
għajnuna tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ April 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
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Ir-Regolament (KE) Nru 561/20061  jistipula r-regoli dwar il-ħin tas-sewqan, il-pawżi u l-
perjodi ta’ mistrieħ għal xufiera professjonali bil-għan li jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni, jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-sigurtà fit-triq. Barra minn hekk, id-
Direttiva 2002/15/KE2 tistabbilixxi rekwiżiti minimi dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-
xogħol ta’ ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq. 
L-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 jipprojbixxi remunerazzjoni bbażata fuq 
il-prestazzjoni tax-xufiera relatat mal-ammont ta’ merkanzija li nġarret u/jew id-distanza tal-
vjaġġ li jkun sar, jekk tali remunerazzjoni tipperikola s-sigurtà fit-triq u/jew tinkoraġġixxi 
ksur ta’ dan ir-Regolament. L-awtoritajiet nazzjonali huma obbligati li jiżguraw li dawn ir-
regoli jiġu osservati mix-xufiera kollha u l-impriżi tat-trasport ikkonċernati. 

Il-petizzjonanti jiddikjaraw li l-kumpanija tagħti żieda mal-paga ta’ EUR 0.06 għal kull 
kilometru tal-vjaġġ. Huwa l-obbligu tal-awtoritajiet nazzjonali għall-infurzar fil-Portugall li 
jwettqu kontrolli komprensivi fil-bini tal-kumpaniji biex jivverifikaw jekk il-kumpanija 
tikkonformax mar-regoli rilevanti tal-UE jew le. Jekk matul il-kontrolli l-awtoritajiet tal-
infurzar isibu irregolaritajiet u/jew evidenza ta’ remunerazzjoni bbażata fuq kull kilometru li 
tipperikola s-sigurtà fit-toroq, għandhom jimponu piena kif previst fis-sistema nazzjonali tal-
pieni stabbilita f’konformità mal-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 561/2006. Għandu jiġi 
nnutat li l-ksur tal-Artikolu 10 tar-Regolament huwa meqjus bħala ksur serju ħafna skont id-
Direttiva tal-Kummissjoni 2009/5/KE3.
Il-petizzjonanti jikkritikaw ukoll il-mudelli ta’ ħidma u l-kundizzjonijiet ta’ remunerazzjoni 
tal-kumpanija. Allegatament, dawn l-arranġamenti jwasslu biex huma jqattgħu żewġ 
weekends konsekuttivi jew aktar kif ukoll festi pubbliċi barra mill-pajjiż, li la jirċievu 
remunerazzjoni, u lanqas liv ta’ kumpens għalihom u lanqas xi allowance għall-ikel. 
Filwaqt li l-obbligu li jittieħdu perjodi regolari ta’ mistrieħ kull ġimgħa ta’ minimu ta’ 
45 siegħa mill-inqas kull ħmistax huwa meħtieġ mir-Regolament (KE) Nru 561/2006, il-post 
attwali fejn jittieħed dan il-mistrieħ mix-xufier mhuwiex speċifikat. L-Artikolu 8 ta’ dan ir-
Regolament jistipula li xufier jista’ jagħżel li jieħu l-mistrieħ ta’ kuljum tiegħu u perjodu 
mnaqqas ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa tiegħu ’il bogħod mill-bażi fil-vettura, jekk tkun wieqfa 
u jkollha faċilitajiet għall-irqad xierqa. Il-fatt li l-perjodu regolari ta’ mistrieħ ta’ kull ġimgħa 
mhuwiex kopert minn din id-dispożizzjoni jimplika li tali perjodu regolari ta’ mistrieħ ta’ kull 
ġimgħa m’għandux jittieħed fil-vettura.  
Id-Direttiva 2002/15/KE tispeċifika fl-Artikolu 4 tagħha li l-ħin tax-xogħol tal-ħaddiem 
mobbli m’għandux jeċċedi t-48 siegħa fil-ġimgħa bħala medja fuq mhux aktar minn 4 xhur. 
L-Artikolu 3(1) iżid li ‘ħin tax-xogħol’ jinkludi kwalunkwe ħin li matulu l-ħaddiem ‘ma jkunx 
jista’ jiddisponi b’libertà mill-ħin tiegħu u jkun meħtieġ li jkun preżenti fil-post tax-xogħol 

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-
armonizzazzjoni ta’ ċerta leġislazzjoni 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).
2 Id-Direttiva 2002/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 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).
3 Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/5/KE tat-30 ta’ Jannar 2009 li temenda l-Anness III għad-
Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 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 (ĠU L 29, 31.1.2009, p.45).
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tiegħu, lest biex jibda bix-xogħol normali, b’ċerti doveri assoċjati billi jkun fuq ix-xogħol … 
jew permezz tal-kondizzjonijiet ġenerali negozjati bejn is-sieħba soċjali u/jew permezz tat-
termini tal-leġislazzjoni tal-Istati Membri’. Madankollu, skont l-Artikolu 3(a) pawżi u perjodi 
ta’ mistrieħ, kif ukoll, mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-ftehimiet tas-
sieħba soċjali, perjodi ta’ disponibilità għandhom jiġu esklużi mill-ħin tax-xogħol. 
L-Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/15/KE jeħtieġ ukoll li l-Istati Membri jiżguraw li l-kumpens 
għal xogħol bil-lejl jingħata lil xufier bi qbil mal-miżuri leġislattivi nazzjonali jew ftehim bejn 
iż-żewġ naħat tal-industrija jekk tali kumpens ma jipperikolax is-sigurtà fit-toroq. 
Madankollu, din id-Direttiva ma tkoprix perjodi minimi ta’ mistrieħ ta’ kuljum jew ta’ kull 
ġimgħa, li huma koperti mir-Regolament (KE) Nru 561/2006. 

Ir-rati ta’ remunerazzjoni jaqgħu barra mill-ambitu tal-leġiżlazzjoni tax-xogħol tal-UE, skont 
l-Artikolu 153 TFUE, u għalhekk jibqgħu kwistjoni ta’ deċiżjoni minn kull Stat Membru tal-
UE.
Barra minn hekk, fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, fil-
livell tal-UE, id-Direttiva Qafas 89/391/KEE1, li hija d-dokument leġiżlattiv ewlieni f’dan il-
qasam, tistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li jikkonċernaw il-prevenzjoni ta’ riskji kkaġunati 
mix-xogħol, il-protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa, l-eliminazzjoni ta’ fatturi ta’ riskju u ta’ 
aċċident, u l-informar, ikkonsultar, u t-taħriġ tal-ħaddiema. Teħtieġ li min iħaddem jevalwa r-
riskji kollha relatati mas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, jistabbilixxi miżuri preventivi 
ġenerali u jipprovdi protezzjoni adegwata. Għaldaqstant, f’sitwazzjonijiet speċifiċi l-miżuri li 
jridu jittieħdu jirriżultaw mill-valutazzjoni tar-riskji. Din id-Direttiva tapplika għas-setturi 
kollha tal-attività.

Konklużjoni
L-Istati Membri kollha tal-UE għandhom jiżguraw li l-liġijiet nazzjonali tagħhom jipproteġu 
d-drittijiet stabbiliti mid-direttivi tal-UE msemmija hawn fuq fil-qasam tal-ħin tax-xogħol u l-
protezzjoni tas-sigurtà u s-saħħa fuq ix-xogħol. Il-petizzjonanti għandhom jikkuntattjaw lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti għal dawn il-kwistjonijiet jekk jikkunsidraw li min 
iħaddimhom jikser ir-regoli dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Dawn l-
awtoritajiet huma fl-aħjar pożizzjoni biex jinvestigaw il-każ filwaqt illi jitqiesu l-isfond 
fattwali partikolari u l-kuntest ġuridiku nazzjonali. 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex 
jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol, ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.


