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DIRETTIVA 2004/…/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL  
ta' 

dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali  

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) 
 
 

 

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA, 

 

Wara li kkunsidraw t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 40, 

l-Artikolu 47(1), l-ewwel u t-tielet sentenzi ta' l-Artikolu 47(2), u l-Artikolu 55 tiegħu, 

 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni 1, 

 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 2, 

 

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat 3, 

                                                 
1 ĠU C 181E, 30.7.2002, p. 183. 
2 ĠU C 61, 14.3.2003, p. 67. 
3  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2004 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal 

Uffiċjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' … (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali), u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' …(għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal 
Uffiċjali).  
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Billi: 

 

(1) Skond l-Artikolu 3(1)(ċ) tat-Trattat, l-abolizzjoni, bejn l-Istati Membri, ta' ostakoli għall-

moviment liberu tal-persuni u tas-servizzi huwa wieħed mill-għanijiet tal-Komunità. Għaċ-

ċittadini ta' l-Istati Membri, din tinkludi, b'mod partikolari, id-dritt li wieħed jeżerċita 

professjoni, għal rasu jew bħala impjegat, fi Stat Membru li mhuwiex dak fejn ikun kiseb il-

kwalifiki professjonali tiegħu.  Barra minn hekk, l-Artikolu 47(1) tat-Trattat jistabbilixxi li 

għandhom jiġu pubblikati direttivi għar-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u 

provi oħra ta' kwalifiki formali. 

 

(2) Wara l-Kunsill Ewropew ta' Lisbona tat-23 u ta' l-24 ta' Marzu 2000, il-Kummissjoni adottat 

Komunikazzjoni dwar "Strateġija tas-Suq Intern għas-Servizzi", intiża b'mod partikolari li 

tirrendi l-provvista libera ta' servizzi fi ħdan il-Komunità sempliċi daqs dik fi ħdan Stat 

Membru. Bħala segwitu għall-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata "Swieq Ewropej 

Ġodda tax-Xogħol, Miftuħa għal Kulħadd, b'Aċċess għal Kulħadd", il-Kunsill Ewropew ta' 

Stokkolma fit-23 u fl-24 ta' Marzu 2001 ta lill-Kummissjoni ir-responsabbiltà li tippreżenta 

għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2002 proposti speċifiċi għal sistema aktar uniformi, 

trasparenti u flessibbli ta' rikonoxximent ta' kwalifiki. 
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(3) Il-garanzija mogħtija minn din id-Direttiva lil persuni li kisbu l-kwalifiki professjonali 

tagħhom fi Stat Membru sabiex ikollhom aċċess għall-istess professjoni u jeżerċitawha fi Stat 

Membru ieħor bl-istess drittijiet bħal ċittadini hija bla ħsara għall-konformità mill-

professjonist li jkun emigra ma' kondizzjonijiet mhux diskriminatorji ta' eżerċizzju li jistgħu 

jkunu stabbiliti minn l-Istat Membru ta' l-aħħar, kemm-il darba dawn ikunu oġġettivament 

ġustifikati u proporzjonati. 

 

(4) Għandu jkun hemm regoli speċifiċi li l-għan tagħhom hu li jestendu l-possibiltà ta' l-

eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali taħt it-titolu professjonali oriġinali, sabiex tiġi faċilitata 

l-provvista libera ta' servizzi. Fil-każ ta' servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni provduti mill-

bogħod, id-disposizzjonijiet tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni, 

partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 1 għandhom japplikaw ukoll. 

 

(5) In vista tas-sistemi differenti stabbiliti għall-provvista ta' servizzi transkonfini fuq bażi 

temporanja jew ta' kultant min-naħa l-waħda, u għall-istabbiliment min-naħa l-oħra, il-kriterji 

għad-distinzjoni bejn dawn iż-żewġ kunċetti f'każ ta' l-ispostament tal-provditur tas-servizz 

għat-territorju ta' l-Istat Membru ospitanti għandhom jiġu kjarifikati. 

                                                 
1 ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1. 
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(6) Il-faċilitazzjoni tal-provvista ta' servizzi għandha tkun assigurata fil-kuntest ta' rispett serju 

tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà pubblika u l-protezzjoni tal-konsumatur.  Għalhekk, 

għandhom ikunu maħsuba disposizzjonijiet speċifiċi għall-professjonijiet regolati li 

għandhom implikazzjonijiet fuq is-saħħa jew is-sigurtà pubblika, li joffru servizzi transkonfini 

ta' natura temporanja jew ta' kultant. 

 

(7) Stati Membri ospitanti jistgħu, fejn meħtieġ u skond id-dritt Komunitarju, jistabbilixxu 

rekwiżiti ta' dikjarazzjoni.  Dawn ir-rekwiżiti m'għandhomx iwasslu għal piż sproporzjonat 

fuq il-provdituri tas-servizzi lanqas ifixkel jew jirrendi anqas interessanti l-eżerċizzju tal-

libertà li jkunu provduti servizzi.  Il-ħtieġa għal tali rekwiżiti għandha tkun riveduta 

perjodikament fid-dawl tal-progress li sar sabiex jiġi stabbilit qafas Komunitarju għal 

koperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri. 

 

(8) Il-provditur ta' servizzi għandu jkun soġġett għall-applikazzjoni ta' regoli dixxiplinarji ta' l-

Istat Membru ospitanti li jkollhom konnessjoni diretta u speċifika mal-kwalifiki professjonali, 

bħalma hija d-definizzjoni tal-professjoni, il-firxa ta' l-attivitajiet koperti minn professjoni jew 

riżervati għaliha, l-użu ta' titoli u abbuż professjonali serju li hu konness direttament u 

speċifikament mal-protezzjoni u sigurtà tal-konsumatur. 
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(9) Filwaqt li , għal-libertà ta' stabbiliment, jinżammu l-prinċipji u s-salvagwardji li jifformaw il-

bażi tas-sistemi differenti għar-rikonoxximent li huma fis-seħħ, ir-regoli ta' dawn is-sistemi 

għandhom jiġu mtejba fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba.  Barra minn hekk, id-direttivi in 

kwistjoni ġew emendati f'diversi okkażjonijiet, u d-disposizzjonijiet tagħhom għandhom 

jerġgħu jiġu organizzati u razzjonalizzati permezz ta' l-istandardizzazzjoni tal-prinċipji 

applikabbli.  Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu sostitwiti d-Direttivi tal-Kunsill  89/48/KEE 1 u 

92/51/KEE 2, kif ukoll id-Direttiva 1999/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 3 dwar 

is-sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, u d-Direttivi tal-Kunsill 

77/452/KEE 4, 77/453/KEE 5, 78/686/KEE 6, 78/687/KEE 7, 78/1026/KEE 8, 78/1027/KEE 9, 

80/154/KEE 10, 80/155/KEE 11, 85/384/KEE 12, 85/432/KEE 13, 85/433/KEE 14 u 93/16/KEE 15 

li jikkunċernaw il-professjonijiet ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, ta' tobba 

dentisti, ta' kirurgi veterinarji, ta' qwiebel, ta' periti, ta' spiżjara u ta' tobba, billi dawn 

jingħaqdu f'test wieħed. 

                                                 
1 ĠU L 19, 24.1.1989, p. 16. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 206, 31.7.2001, p. 1). 
2 ĠU L 209, 24.7.1992, p. 25. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

2004/108/KE (ĠU L 32, 5.2.2004, p. 15). 
3 ĠU L 201, 31.7.1999, p. 77. 
4 ĠU L 176, 15.7.1977, p. 1.  Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003. 
5 ĠU L 176, 15.7.1977, p. 8. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.  
6 ĠU L 233, 24.8.1978, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003. 
7 ĠU L 233, 24.8.1978, p.10. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003. 
8 ĠU L 362, 23.12.1978, p. 1. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.  
9 ĠU L 362, 23.12.1978, p. 7. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.  
10 ĠU L 33, 11.2.1980, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003. 
11 ĠU L 33, 11.2.1980, p. 8. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.  
12 ĠUL 223, 21.8.1985, p. 15. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003. 
13 ĠU L 253 24.9.1985, p. 34. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.  
14 ĠU L 253 24.9.1985, p. 37. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003. 
15 ĠU L 165 7.7.1993, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru. 1882/2003 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).  
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(10) Din id-Direttiva ma toħloqs ostakolu għall-possibiltà li Stati Membri jirrikonoxxu, skond ir-

regoli tagħhom, kwalifiki professjonali miksuba barra mit-territorju ta' l-Unjoni Ewropea 

minn ċittadini ta' pajjiżi terzi.  Kull rikonoxximent għandu jirrispetta f'kull każ kondizzjonijiet 

minimi ta' taħriġ għal ċerti professjonijiet. 

 

(11) Fil-każ tal-professjonijiet koperti mis-sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' kwalifiki, hawn 

taħt msejħa "s-sistema ġenerali", l-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li jistabbilixxu l-

livell minimu ta' kwalifiki meħtieġa sabiex tiġi assigurata l-kwalità tas-servizzi provduti fit-

territorju tagħhom.  Minkejja dan, skond l-Artikoli 10, 39 u 43 tat-Trattat,  dawn ma 

għandhomx jeħtieġu li ċittadin ta' Stat Membru jikseb kwalifiki, li huma ġeneralment 

jistabbilixxu biss f'termini ta' diplomi mogħtija taħt is-sistema edukattiva nazzjonali tagħhom, 

fejn il-persuna konċernata tkun diġà kisbet dawk il-kwalifiki kollha jew parti minnhom fi Stat 

Membru ieħor.  Bħala riżultat, għandu jiġi stabbilit li Stat Membru ospitanti li fih professjoni 

hija regolata għandu jieħu in kunsiderazzjoni l-kwalifiki miksuba fi Stat Membru ieħor u 

jistma dwar jekk dawn jaqblux ma' dawk li huwa jeħtieġ. 

 

(12) Fl-assenza ta' armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ għall-aċċess għall-

professjonijiet li jaqgħu taħt is-sistema ġenerali, għandu jkun possibbli għall-Istat Membru 

ospitanti li jimponi miżura kompensatorja.  Din il-miżura għandha tkun proporzjonata u, 

b'mod partikolari, tieħu kont ta' l-esperjenza professjonali ta' l-applikant. L-esperjenza turi li l-

kondizzjoni li l-migrant jagħżel bejn test ta' kapaċità u perijodu ta' adattament toffri 

salvagwardji adegwati rigward il-livell ta' kwalifiki ta' dan ta' l-aħħar, u għalhekk kwalunkwe 

deroga minn dik l-għażla għandha f'kull każ tkun ġustifikata permezz ta' rekwiżit imperattiv 

fl-interess ġenerali. 
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(13) Sabiex tiġi promossa l-libertà tal-moviment ta' professjonisti, filwaqt li jkun assigurat livell 

adegwat ta' kwalifika, assoċjazzjonijiet professjonali u organizzazzjonijiet varji jew Stati 

Membri għandhom ikunu jistgħu jipproponu pjattaformi komuni f'livell Ewropew.  Id-

Direttiva għandha tieħu kont, taħt ċerti kondizzjonijiet, skond il-kompetenza ta' l-Istati 

Membri li jiddeċiedu dwar il-kwalifiki meħtieġa għall-eżerċizzju ta' professjonijiet fit-

territorju tagħhom kif ukoll il-kontenut u organizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni tagħhom 

u t-taħriġ professjonali u b'konformità mad-dritt Komunitarju, u b'mod partikolari id-dritt 

Komunitarju dwar il-kompetizzjoni, ta' dawk l-inizjattivi, filwaqt li tippromwovi, f'dan il-

kuntest, natura aktar awtentika ta' rikonoxximent taħt is-sistema ġenerali.  Assoċjazzjonijiet 

professjonali li jistgħu jissottomettu pjattaformi komuni għandhom ikunu rappreżentattivi 

f'livell nazzjonali u Ewropew.  Pjattaforma komuni hija ġabra ta' kriterji li jagħmluha 

possibbli li tpaċi l-iktar firxa wiesgħa tad-differenzi sostanzjali li ġew identifikati bejn ir-

rekwiżiti tat-taħriġ ta' mhux inqas minn żewġ terzi ta' l-Istati Membri, inklużi l-Istati Membri 

kollha li jirregolaw dik il-professjoni. Il-kriterji jistgħu, per eżempju, jinkludu rekwiżiti 

bħalma huwa taħriġ addizzjonali, perijodu ta' adattament taħt prattika sorveljata, test ta' 

kapaċità, jew livell minimu preskritt ta' prattika professjonali, jew taħlita ta' dawn. 

 

(14) Sabiex jittieħed kont tas-sitwazzjonijiet kollha li għalihom ma hemmx regoli rigward ir-

rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, is-sistema ġenerali għandha tkun estiża għal dawk 

il-każijiet li mhumiex koperti minn sistema speċifika, kemm fejn il-professjoni mhijiex 

koperta minn waħda minn dawk is-sistemi jew fejn, għalkemm il-professjoni hija koperta 

minn tali sistema speċifika, l-applikant ma jissodisfax il-kondizzjonijiet sabiex jibbenefika 

minnha għal xi raġuni partikolari u eċċezzjonali. 
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(15) Hemm il-ħtieġa li r-regoli li jagħtu aċċess għal numru ta' attivitajiet industrijali, kummerċjali 

u artiġjanali jiġu simplifikati, fi Stati Membri fejn dawk il-professjonijiet huma regolati, 

safejn dawk l-attivitajiet ġew eżerċitati għal perijodu li huwa raġonevolment u 

suffiċjentement reċenti fi Stat Membru ieħor, filwaqt li għal dawk l-attivitajiet tinżamm 

sistema ta' rikonoxximent awtomatika bbażata fuq l-esperjenza professjonali. 

 

(16) Il-libertà tal-moviment u r-rikonoxximent reċiproku tal-provi ta' kwalifiki formali ta' tobba, 

infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, 

spiżjara u periti għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju fundamentali tar-rikonoxximent 

awtomatiku tal-provi ta' kwalifiki formali abbażi ta' kondizzjonijiet minimi kordinati għat-

taħriġ.  Barra minn dan, aċċess fl-Istati Membri għall-professjonijiet ta' tobba, infermiera 

responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel u spiżjara 

għandhom ikunu ikkondizzjonati fuq il-pussess ta' kwalifika speċifika li tassigura li l-

persuna konċernata tkun għamlet taħriġ li jissodisfa r-rekwiżiti minimi stabbiliti.  Din is-

sistema għandha tkun supplimentata b'numru ta' drittijiet miksuba li minnhom jibbenefikaw 

professjonisti kwalifikati taħt ċerta kondizzjonijiet. 

 

(17) Fi sforz sabiex is-sistema tiġi simplifikata, b'mod partikolari minħabba t-tkabbir, il-prinċipju 

ta' rikonoxximent awtomatiku għandu japplika biss għal dawk l-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi 

u dentali li huma komuni għal mhux inqas minn żewġ kwinti ta' l-Istati Membri.  

Speċjalizzazzjonijiet mediċi u dentali li huma komuni għal numru limitat ħafna ta' Stati 

Membri għandhom ikunu inkorporati fis-sistema ġenerali għar-rikonoxximent bla 

preġudizzju għad-drittijiet miksuba.  Fil-prattika, l-effetti ta' din l-emenda għandhom ikunu 

limitati għall-migrant, safejn dawn is-sitwazzjonijiet m'għandhomx jiġu soġġetti għal miżuri 

kompensatorji.  Barra minn dan, din id-Direttiva hija bla ħsara għall-possibilità ta' l-Istati 

Membri li jistabbilixxu, bejniethom, rikonoxximent awtomatiku ta' ċerti speċjalizzazzjonijiet 

mediċi u dentali li huma komuni għalihom skond ir-regoli tagħhom. 
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(18) Ir-rikonoxximent awtomatiku ta' kwalifiki formali ta' tabib b'taħriġ bażiku għandu jkun bla 

preġudizzju għall-kompetenza ta' l-Istati Membri li jiddeċiedu jew le li jassoċjaw din il-

kwalifika ma' attivitajiet professjonali jew le. 

 

(19) L-Istati Membri kollha għandhom jirrikonoxxu l-professjoni ta' tabib dentist bħala 

professjoni speċifika distinta minn dik ta' tabib ġenerali, kemm jekk l-eżerċitant ikun 

speċjalizzat fl-odontostomatoloġija u wkoll jekk le.  L-Istati Membri għandhom jassiguraw 

li t-taħriġ mogħti lil tobba dentisti jagħtihom il-ħiliet meħtieġa għall-prevenzjoni, id-djanjosi 

u t-trattament ta' l-anomaliji u l-mard tas-snien, il-ħalq, ix-xedaq u t-tessuti assoċjati. L-

attività professjonali ta' tabib dentist għandha tiġi eżerċitata minn persuni li għandhom 

kwalifika bħala tabib dentist kif stabbilit f'din id-Direttiva. 

 

(20) Ma deherx li huwa mixtieq li jiġi stabbilit taħriġ standardizzat għal qwiebel għall-Istati 

Membri kollha.  Pjuttost, dawn għandu jkollhom l-akbar libertà possibbli sabiex jorganizzaw 

it-taħriġ tagħhom. 

 

(21) Sabiex tiġi simplifikata din id-Direttiva, għandha ssir referenza għall-kunċett ta' "spiżjar" 

sabiex il-firxa tad-disposizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki tiġi 

ristretta, bla preġudizzju għall-karatteristiċi speċjali tal-liġijiet nazzjonali li jirregolaw dawk 

l-attivitajiet. 
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(22) It-titolari ta' kwalifiki ta' spiżjar huma speċjalisti fil-qasam tal-mediċini u, fil-prinċipju, 

għandu jkollhom aċċess fl-Istati Membri kollha għal firxa minima ta' attivitajiet f'dan il-

qasam. Fid-definizzjoni ta' dik il-firxa minima, din id-Direttiva la ma għandha l-effett li 

tillimita l-attivitajiet aċċessibli għall-ispiżjara fl-Istati Membri - b'mod partikolari fir-rigward 

ta' analiżi tal-bijoloġija medika - u lanqas li toħloq monopolju għal dawk il-professjonisti, 

minħabba li tibqa' kwistjoni f'idejn l-Istati Membri individwali.  Id-disposizzjonijiet ta' din 

id-Direttiva huma bla ħsara għall-possibiltà ta' Stati Membri li jimponu kondizzjonijiet 

addizzjonali għal taħriġ għall-aċċess għal attivitajiet li mhumiex inklużi fil-firxa minima 

koordinata ta' attivitajiet.  Dan ifisser li l-Istat Membru ospitanti għandu jkun jista' jimponi 

dawn il-kondizzjonijiet fuq ċittadini li huma titolari ta' dawn il-kwalifiki li huma koperti 

minn rikonoxximent awtomatiku fis-sens ta' din id-Direttiva. 

 

(23) Din id-Direttiva ma tikkordinax il-kondizzjonijiet kollha għall-aċċess għal attivitajiet fil-

qasam tal-farmaċija u l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet.  B'mod partikolari, id-distribuzzjoni 

ġeografika ta' l-ispiżjeriji u l-monopolju fl-għotja ta' mediċini jibqgħu kwistjonijiet f'idejn l-

Istati Membri.  Din id-Direttiva ma tibdilx id-disposizzjonijiet leġislattivi, regolatorji u 

amministrattivi ta' l-Istati Membri li jżommu kumpanniji milli jeżerċitaw ċerti attivitajiet ta' 

spiżjara jew li jissoġġettaw l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet għal ċerti kondizzjonijiet. 
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(24) Id-diżinn arkitettoniku, il-kwalità tal-bini, l-inkorporazzjoni armonjuża tagħhom fl-inħawi  

tagħhom, ir-rispett għall-pajsaġġi naturali u urbani u għall-patrimonju pubbliku u privat 

huma materji ta' interess pubbliku.  Għalhekk ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki 

għandu jkun ibbażat fuq kriterji kwalitattivi u kwantitattivi li jassiguraw li t-titolari ta' 

kwalifiki rikonoxxuti jkunu f'posizzjoni li jifhmu u jissodisfaw il-bżonnijiet ta' individwi, 

gruppi soċjali u awtoritajiet rigward ippjanar ta' postijiet, id-disinn, l-organizzazzjoni u r-

realizzazzjoni ta' l-istrutturi, il-konservazzjoni u l-esplojtazzjoni tal-wirt arkitettoniku, u l-

protezzjoni tal-bilanċi naturali. 

 

(25) Ir-regoli nazzjonali fil-qasam ta' l-arkitettura u dwar l-aċċess u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet 

professjonali bħala perit ivarjaw ħafna fil-firxa tagħhom.  Fil-maġġoranza ta' l-Istati 

Membri, attivitajiet fil-qasam ta' l-arkitettura huma eżerċitati, de jure, jew de facto, minn 

persuni li jġibu t-titolu ta' perit biss jew flimkien ma' titolu ieħor, mingħajr ma dawk il-

persuni jkollhom monopolju fuq l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet, sakemm ma jkunx hemm 

disposizzjonijiet leġislattivi kontra dan.  Dawn l-attivitajiet, jew xi wħud minnhom, jistgħu 

jiġu eżerċitati wkoll minn professjonisti oħra, b'mod partikolari minn inġiniera li segwew 

taħriġ speċjali fil-qasam tal-kostruzzjoni jew fl-arti tal-bini.  Sabiex tiġi simplifikata din id-

Direttiva, għandha ssir referenza għall-kunċett ta' "perit" sabiex il-firxa tad-disposizzjonijiet 

li jirrigwardaw ir-rikonoxximent awtomatiku ta' kwalifiki fil-qasam ta' l-arkitettura tiġi 

ristretta, bla preġudizzju għall-karatteristiċi speċjali tar-regolamenti nazzjonali li jirregolaw 

dawk l-attivitajiet. 

 

(26) Sabiex tiġi assigurata l-effettività tas-sistema għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, 

formalitajiet uniformi u regoli ta' proċedura għandhom ikunu stabbiliti għall-

implimentazzjoni tagħha, kif ukoll ċertu dettalji ta' l-eżerċizzju tal-professjoni. 



 
13781/2/04 REV 2  TS/gc 12 
 DG C I   MT 

 

(27) Billi l-kollaborazzjoni fost l-Istati Membri u bejniethom u l-Kummissjoni x'aktarx tiffaċilita 

l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u l-konformità ma' l-obbligi li joħorġu minnha, il-

mezzi tal-kollaborazzjoni għandhom jiġu organizzati. 

 

(28) L-istabbiliment ta' network ta' punti ta' kuntatt li jkollu l-kompitu li jipprovdi liċ-ċittadini ta' 

l-Istati Membri b'informazzjoni u għajnuna, tagħmilha possibbli li jkun assigurat li s-sistema 

ta' rikonoxximent tkun trasparenti.  Dawn il-punti ta' kuntatt għandhom jipprovdu lil kull 

ċittadin li jitlob dan u lill-Kummissjoni bl-informazzjoni u l-indirizzi relevanti għall-

proċedura ta' rikonoxximent.  L-għażla ta' punt ta' kuntatt wieħed fi Stat Membru f'dan in-

network ma toloqtx l-organizzazzjoni tal-kompetenzi fil-livell nazzjonali.  B'mod partikolari, 

ma żżommx l-għażla ta' diversi uffiċji fuq il-livell nazzjonali, filwaqt li l-punt ta' kuntatt 

magħżul fin-network imsemmija hawn qabel ikun responsabbli mill-kordinazzjoni ma' l-

uffiċji l-oħra u jinforma liċ-ċittadini, fejn meħtieġ, bid-dettalji ta' l-uffiċju kompetenti in 

kwistjoni. 

 

(29) L-amministrazzjoni tas-sistemi varji ta' rikonoxximent stabbiliti mid-direttivi settorjali u s-

sistema ġenerali irriżultat bħala waħda diffiċli u kumplessa.  Hemm għalhekk il-ħtieġa li tiġi 

simplifikata l-amministrazzjoni u li din id-Direttiva tiġi aġġornata sabiex tieħu in 

kunsiderazzjoni l-progress xjentifiku u tekniku, b'mod partikolari fejn ir-rekwiżiti minimi ta' 

taħriġ huma kordinati in vista tar-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki.  Għandu jiġi 

stabbilit Kumitat wieħed għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għal dan il-għan. 
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(30) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu adottati 

skond il-proċedura stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li  

tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-

Kummissjoni 1. 

 

(31) Il-preparazzjoni mill-Istati Membri ta' rapport perijodiku dwar l-implimentazzjoni ta' din id-

Direttiva, li jkun fih data dwar statistika, jwassal għal possibiltà li jiġi determinat l-impatt 

tas-sistema fuq ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali. 

 

(32) Għandu jkun hemm proċedura xierqa sabiex jiġu adottati miżuri temporanji jekk l-

applikazzjoni ta' xi disposizzjoni ta' din id-Direttiva tiffaċċja diffikultajiet kbar f'xi Stat 

Membru. 

 

(33) Id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma jolqtux is-setgħat ta' l-Istati Membri rigward l-

organizzazzjoni tas-sistema tagħhom ta' sigurtà soċjali nazzjonali u d-deċiżjoni dwar liema 

attivitajiet għandhom jiġu eżerċitati taħt dik is-sistema. 

 

(34) Minħabba l-veloċità tal-bidla fit-teknoloġija u l-progress xjentifiku, it-tagħlim tul il-ħajja 

huwa ta' importanza partikolari għal numru kbir ta' professjonijiet.  F'dan il-kuntest, huwa l-

kompitu ta' l-Istati Membri li jadottaw l-arranġamenti dettaljati li taħthom professjonisti 

jibqgħu aġġornati mal-progress tekniku u xjentifiku, permezz ta' taħriġ xieraq u kontinwu. 

                                                 
1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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(35) Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, li huma r-razzjonalizzazzjoni, is-simplifikazzjoni u t-

titjib tar-regoli għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, ma jistgħux jinkisbu b'mod 

suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk jinkisbu b'mod aħjar fil-livell tal-Komunità, 

il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 

tat-Trattat.  Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-

Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex dawn l-għanijiet jinkisbu. 

 

(36) Din id-Direttiva ma tikkonċernax l-attivitajiet ta' professjonijiet li huma konnessi 

direttament u speċifikament, anke jekk ta' kultant, ma' l-eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali.  

 

(37) Din id-Direttiva tapplika, għal dak li jikkonċerna d-dritt ta' stabbiliment u l-provvista ta' 

servizzi, bla preġudizzju għal disposizzjonijiet legali oħra speċifiċi rigward ir-rikonoxximent 

ta' kwalifiki professjonali, bħalma huma dawk li jeżistu fl-oqsma tat-trasport, intermedjarji 

ta' l-assigurazzjoni u awdituri legali.  Din id-Direttiva ma toloqtx l-operat tad-Direttiva tal-

Kunsill 77/249/KEE tat-22 ta' Marzu 1977 li tiffaċilita l-eżerċizzju effettiv tal-avukati tal-

libertà sabiex jipprovdu servizzi 1 jew tad-Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 li tiffaċilita l-prattika tal-professjoni ta' l-avukati fuq bażi 

permanenti fi Stat Membru ħlief dak li fih nkisbet il-kwalifika2. Ir-rikonoxximent ta' 

kwalifiki professjonali għal avukati bl-għan li jseħħ l-istabbiliment immedjat taħt it-titolu 

professjonali ta' l-Istat Membru għandu jkun kopert minn din id-Direttiva. 

                                                 
1  ĠU L 78 26.3.1977, p. 17.  Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.  
2  ĠU L 77 14.3.1998, p. 36.  Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.  
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(38) Din id-Direttiva hija bla ħsara għal miżuri meħtieġa sabiex ikun żgurat livell għoli ta' 

protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur, 

 

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA: 

 

Titolu I 

 

Disposizzjonijiet ġenerali 

 

Artikolu 1 

 

Għan 

 

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli skond liema Stat Membru li jissoġġetta l-aċċess jew l-eżerċizzju 

ta' professjoni regolata fit-territorju tiegħu għall-kondizzjoni ta' pussess ta' kwalifiki professjonali 

speċifiċi (minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-Istat Membru ospitanti") għandu jirrikonoxxi kwalifiki 

professjonali miksuba fi Stat Membru jew aktar (minn hawn 'il quddiem imsejħa "l-Istat Membru ta' 

l-oriġini ") u li jippermettu li persuna li jkollha dawk il-kwalifiki teżerċita l-istess professjoni 

hemmhekk, għal aċċess għal u eżerċizzju ta' dik il-professjoni. 
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Artikolu 2 

 

Skop 

 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-ċittadini kollha ta' Stat Membru li jixtiequ jeżerċitaw 

professjoni regolata fi Stat Membru li huwa differenti minn dak li fih huma kisbu l-kwalifiki 

professjonali, fuq bażi ta' xogħol għal rashom jew bħala impjegati. 

 

2. Kull Stat Membru jista' jippermetti liċ-ċittadini ta' Stati Membri oħrajn li għandhom prova ta' 

kwalifiki professjonali mhux miksuba fi Stat Membru sabiex jeżerċitaw professjoni regolata skond 

id-definizzjoni ta' l-Artikolu 3(1)(a) fit-territorju tiegħu, skond ir-regoli tiegħu.  F'każ ta' 

professjonijiet koperti mit-Titolu III, Kapitolu III, dan ir-rikonoxximent inizjali għandu jirrispetta r-

rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti f'dak il-Kapitolu. 

 

3. Fejn, għal xi professjoni regolata , arranġamenti speċifiċi oħra direttament relatati mar-

rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali huma stabbiliti fi strument separat tal-liġi Komunitarja, id-

disposizzjonijiet korrispondenti ta' din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw. 
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Artikolu 3 

 

Definizzjonijiet 

 

1. Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

 

(a) "professjoni regolata": attività professjonali jew grupp ta' attivitajiet professjonali, li l-aċċess 

għalihom, l-eżerċizzju tagħhom, jew wieħed mill-modi ta' l-eżerċizzju tagħhom huma 

soġġetti, direttament jew indirettament, permezz ta' disposizzjonijiet leġislattivi, 

regolamentari jew amministrattivi, għall -pussess ta' kwalifiki professjonali speċifiċi; b'mod 

partikolari, l-użu ta' titolu professjonali limitat minn disposizzjonijiet leġislattivi, 

regolamentari jew amministrattivi lil titolari ta' kwalifiki professjonali għandu jikkostitwixxi 

mod ta' eżerċizzju.  Fejn l-ewwel sentenza ta' din id-definizzjoni ma tapplikax, professjoni 

msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi trattata bħala professjoni regolata; 

 

(b) "kwalifiki professjonali": kwalifiki attestati minn prova ta' kwalifiki formali, attestazzjoni ta' 

kompetenza kif imsemmija fl-Artikolu 11(2)(a) u/jew esperjenza professjonali; 

 

(ċ) "prova ta' kwalifiki formali": diplomi, ċertifikati u provi oħra maħruġa minn awtorità fi Stat 

Membru nominata skond disposizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amminstrattivi ta' 

dak l-Istat Membru u li jiċċertifikaw it-temma b'suċċess ta' taħriġ professjonali miksub 

prinċiparjament fil-Komunità.  Fejn l-ewwel sentenza ta' din id-definizzjoni ma tapplikax, 

prova ta' kwalifiki formali msemmija fil-paragrafu 3 għandha tiġi ttrattata bħala prova ta' 

kwalifiki formali; 
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(d) "edukazzjoni u taħriġ regolat": kull taħriġ li huwa speċifikatament intiż għall-eżerċizzju ta' 

professjoni speċifika u li jkun fih kors jew korsijiet komplimentati, fejn jixraq, b'taħriġ 

professjonali, jew bi prattika bi prova jew professjonali. 

 

L-istruttura u l-livell tat-taħriġ professjonali, il-prattika bi prova jew professjonali għandhom 

jiġu stabbiliti permezz ta' liġijiet, regolamenti jew disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istat 

Membru konċernat jew evalwat jew approvat mill-awtorità maħtura għal dan l-iskop; 

 

(e) "esperjenza professjonali": l-eżerċizzju propju u legali tal-professjoni konċernata fi Stat 

Membru; 

 

(f) "perijodu ta' adattament": l-eżerċizzju ta' professjoni regolata fl-Istat Membru ta' l-oriġini taħt 

ir-responsabbiltà ta' membru kwalifikat ta' dik il-professjoni, fejn tali perijodu ta' prattika 

sorveljata possibbilment ikun akkumpanjat minn aktar taħriġ.  Dan il-perijodu ta' prattika 

sorveljata għandu jkun soġġett għal stima.  Ir-regoli dettaljati li jkopru l-perijodu ta' 

adattament u l-istima tiegħu kif ukoll l-istatus ta' migranttaħt superviżjoni għandhom ikunu 

stabbiliti mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini. 

 

L-istatus li tgawdi fi Stat Membru ta' l-oriġini l-persuna li tgħaddi mill-perijodu ta' prattika 

sorveljata, b'mod partikolari rigward id-dritt ta' residenza kif ukoll obbligi, drittijiet soċjali u 

benefiċċji, allowances u ħlasijiet, għandhom jiġu stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti f'dak 

l-Istat Membru skond id-dritt Komunitarju applikabbli;  
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(g) "test ta' kapaċità": test limitat għall-għarfien professjonali ta' l-applikant, magħmul mill-

awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti bl-għan li jevalwa l-abilità ta' l-applikant 

sabiex jeżerċita professjoni regolata f'dak l-Istat Membru.  Sabiex ikun jista' jsir dan it-test, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu lista ta' suġġetti li, abbażi ta' paragun ta' l-

edukazzjoni u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru u dak miksub mill-applikant, mhumiex koperti 

minn diploma jew prova oħra ta' kwalifiki formali li għandu l-applikant. 

 

It-test ta' kapaċità għandu jieħu kont tal-fatt li l-applikant huwa professjonist kwalifikat fl-

Istat Membru ta' l-oriġini jew fl-Istat Membru minn fejn ġej.  Għandu jkopri suġġetti li 

għandhom jintgħażlu minn dawk fuq il-lista, li l-għarfien tagħhom huwa essenzjali sabiex 

wieħed ikun jista' jeżerċita l-professjoni fi Stat Membru ospitanti.  It-test jista' jinkludi 

għarfien tar-regoli professjonali applikabbli għall-attivitajiet in kwistjoni fl-Istat Membru 

ospitanti.  

 

L-applikazzjoni dettaljata tat-test ta' kapaċità u l-istatus, fl-Istat Membru ospitanti, ta' l-

applikant li jixtieq jipprepara lilu nniffsu għat-test ta' kapaċità f'dak l-Istat għandha tiġi 

determinata mill-awtoritajiet kompetenti f'dak l-Istat Membru;  

 

(h) "manager ta' impriża": kull persuna li f'impriża fil-qasam tax-xogħol in kwistjoni tkun 

eżerċitat attività: 

 

i)  bħala manager ta' impriża jew manager ta' fergħa ta' impriża; jew 

 

ii) bħala deputat għas-sid jew il-manager ta' impriża fejn dik il-kariga tinvolvi 

responsabbiltà ekwivalenti għal dik tas-sid jew tal-manager rappreżentant; jew 



 
13781/2/04 REV 2  TS/gc 20 
 DG C I   MT 

 

iii) f'kariga maniġerjali b'kompiti ta' natura kummerċjali u/jew tekniċi u b'responsabbiltà 

għal dipartiment jew aktar ta' l-impriża. 

 

2. Professjoni prattikata minn membri ta' assoċjazzjoni jew ta' organizzazzjoni elenkata fl-

Anness I għandha tkun trattata bħala professjoni regolata.  

 

L-għan ta' l-assoċjazzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu huwa, 

b'mod partikolari, li jippromwovu u jżommu livell għoli fil-qasam professjonali konċernat.  Għal 

dan il-fini huma rikonoxxuti taħt forma speċjali minn Stat Membru u jagħtu provi ta' kwalifiki 

formali lill-membri tagħhom, jassiguraw li l-membri tagħhom jirrispettaw ir-regoli ta' kondotta 

professjonali li huma jippreskrivu, u jagħtuhom id-dritt li jużaw titolu jew ittri ta' l-alfabett 

deskrittivi jew li jibbenefikaw minn status li jikkorrispondi għal dawk il-kwalifiki formali. 

 

Kull meta Stat Membru jagħti rikonoxximent lil assoċjazzjoni jew organizzazzjoni msemmija fl-

ewwel subparagrafu, huwa għandu jinforma b'dan lill-Kummissjoni, li għandha tippubblika notifika 

xierqa fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. 

 

3. Prova ta' kwalifiki formali maħruġa minn pajjiż terz għandha tkun ikkunsidrata bħala prova ta' 

kwalifiki formali jekk it-titolari jkollu tliet snin ta' esperjenza professjonali fil-professjoni 

konċernata fit-territorju ta' l-Istat Membru li rrikonoxxa dik il-prova ta' kwalifiki formali skond l-

Artikolu 2(2), iċċertifikata minn dak l-Istat Membru. 
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Artikolu 4 

 

Effetti tar-rikonoxximent 

 

1. Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali mill-Istat Membru ospitanti jippermetti lill-

benefiċjarju sabiex jikseb aċċess f'dak l-Istat Membru għall-istess professjoni bħal dik li huwa 

kwalifikat fiha fl-Istat Membru ta' l-oriġini u sabiex jeżerċitaha fl-Istat Membru ospitanti taħt l-

istess kondizzjonijiet bħaċ-ċittadini tiegħu. 

 

2. Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, il-professjoni li l-applikant jixtieq li jeżerċita fl-Istat 

Membru ospitanti hija l-istess bħal dik li huwa kwalifikat fiha fl-Istat Membru ta' l-oriġini jekk l-

attivitajiet koperti huma paragunabbli. 

 

Titolu II 

 

Il-libertà li jiġu provduti servizzi 

 

Artikolu 5 

 

Il-prinċipju tal-libertà li jiġu provduti servizzi  

 

1. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet speċifiċi tad-dritt Komunitarju, kif ukoll l-Artikoli 6 u 7 ta' 

din id-Direttiva, l-Istati Membri m'għandhomx jirrestrinġu, għal xi raġuni relatata ma' kwalifiki 

professjonali, il-libertà li jiġu provduti servizzi fi Stat Membru ieħor: 

 

(a) jekk il-provditur tas-servizz huwa stabbilit legalment fi Stat Membru bl-għan li jeżerċita l-

istess professjoni hemmhekk (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ l-"Istat Membru ta' 

stabbiliment"), u 
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(b) fejn il-provditur tas-servizz jibdel il-pajjiż, jekk ikun eżerċita dik il-professjoni fl-Istat 

Membru ta' stabbiliment għal mhux inqas minn sentejn matul l-għaxar snin ta' qabel il-

provvista tas-servizzi meta l-professjoni mhijiex regolata f'dak l-Istat Membru.  Il-kondizzjoni 

li teħtieġ sentejn ta' eżerċizzju m'għandhiex tapplika fejn jew il-professjoni jew l-edukazzjoni 

u t-taħriġ li jwasslu għall-professjoni huma regolati. 

 

2. Id-disposizzjonijiet ta' dan it-titolu għandhom japplikaw fejn il-provditur tas-servizz imur fit-

territorju ta' l-Istat Membru ospitanti sabiex jeżerċita, fuq bażi temporanja u ta' kultant, il-

professjoni msemmija fil-paragrafu 1. 

 

In-natura temporanja u ta' kultant tal-provvista ta' servizzi għandha tkun stmata każ b'każ, b'tenut 

kont b'mod partikolari tat-tul taż-żmien , tal-frekwenza, tar-regolarità  u tal-kontinwità tagħha. 

 

3. Fejn il-provditur tas-servizz jibdel il-pajjiż, għandu jkun soġġett għad-disposizzjonijiet 

dixxiplinari ta' natura professjonali jew amministrattiva li huma konnessi direttament mal-kwalifiki 

professjonali, bħalma hija d-definizzjoni tal-professjoni, l-użu ta' titoli u abbuż professjonali serju li 

huwa konness direttament u speċifikament mal-protezzjoni u s-sigurtà tal-konsumatur, li huma 

applikabbli fl-Istat Membru ospitanti għal professjonisti li jeżerċitaw l-istess professjoni f'dak l-Istat 

Membru.  
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Artikolu 6 

 

Eżenzjonijiet 

 

Skond l-Artikolu 5(1), l-Istat Membru ospitanti għandu jeżenta lil provdituri tas-servizz li huma 

stabbiliti fi Stat Membru ieħor mir-rekwiżiti li dan jimponi fuq professjonisti stabbiliti fit-territorju 

tiegħu rigward: 

 

(a) awtorizzazzjoni permezz ta' reġistrazzjoni jew sħubija f'organizzazzjoni jew korp 

professjonali.  Sabiex tiġi faċilitata l-applikazzjoni ta' disposizzjonijiet dixxiplinarji fis-seħħ 

fit-territorju tagħhom skond l-Artikolu 5(3) ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu 

jipprovdu jew għal reġistrazzjoni awtomatika temporanja jew għal sħubija pro forma ma  din 

l-organizzazzjoni jew korp professjonali, bil-kondizzjoni li din ir-reġistrazzjoni jew is-sħubija 

ma tittardjax jew tikkumplika b'ebda mod il-provvista ta' servizzi u ma twassalx għal spejjeż 

addizzjonali għall-provditur tas-servizz.  Kopja tad-dikjarazzjoni u, fejn huwa applikabbli, tat-

tiġdid imsemmi fl-Artikolu 7(1), flimkien ma', għal professjonijiet li fihom hemm 

implikazzjonjiet fuq is-saħħa pubblika u s-sigurtà msemmija fl-Artikolu 7(4) jew li 

jibbenefikaw minn rikonoxximent awtomatiku taħt it-Titolu III Kapitolu III, kopja tad-

dokumenti msemmija fl-Artikolu 7(2) għandhom jintbagħtu mill-awtorità kompetenti lill-

organizzazzjoni jew korp professjonali in kwistjoni, u dan għandu jikkostitwixxi 

reġistrazzjoni awtomatika temporanja jew sħubija pro forma għal dan il-għan, 

 

(b) reġistrazzjoni ma' korp tas-sigurtà soċjali pubbliku bl-għan li jiġu ssettiljati l-kontijiet ma' 

assiguratur li huma relatati ma' l-attivitajiet eżerċitati għall-benefiċċju ta' persuni assigurati. 
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Madankollu l-provditur ta' servizz għandu jinforma bil-quddiem jew, f'każ urġenti, wara, lill-korp 

imsemmi f'punt (b) bis-servizzi li huwa pprovda. 

 

Artikolu 7 

 

Dikjarazzjoni li għandha ssir bil-quddiem, jekk provditur ta' servizz jemigra  

 

1. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li, fejn il-provditur ta' servizz imur minn Stat Membru għal 

ieħor għall-ewwel darba sabiex jipprovdi servizzi, dan għandu jinforma lill-awtorità kompetenti fl-

Istat Membru ospitanti b'dikjarazzjoni bil-miktub li għandha ssir bil-quddiem u li tinkludi d-dettalji 

ta' assigurazzjoni jew mezzi oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva rigward responsabbiltà 

professjonali.  Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi mġedda darba fis-sena jekk il-provditur tas-servizz 

jkollu l-ħsieb li jipprovdi servizzi temporanji jew ta' kultant f'dak l-Istat Membru matul dik is-sena.  

Il-provditur tas-servizz jista' jipprovdi d-dikjarazzjoni b'kull mod. 

 

2. Barra minn hekk, għall-ewwel provvista ta' servizzi jew jekk hemm tibdil materjali fis-

sitwazzjoni sostanzjata mid-dokumenti, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li d-dikjarazzjoni tkun 

akkumpanjata mid-dokumenti li ġejjin:  

 

(a) prova taċ-ċittadinanza tal-provditur tas-servizz, 

 

(b) attestazzjoni li tiċċertifika li t-titolari huwa stabbilit legalment fi Stat Membru bl-għan li 

jeżerċita l-attivitajiet konċernati, 
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(ċ) prova ta' kwalifiki professjonali,  

 

(d) għall-każijiet imsemmija fl-Artikolu 5(1)(b), kull mezz ta' prova li l-provditur ta' servizz 

eżerċita l-attività konċernata għal mhux inqas minn sentejn matul l-għaxar snin ta' qabel. 

 

3. Is-servizz għandu jiġi provdut taħt it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment, 

safejn dak it-titolu jeżisti f'dak l-Istat Membru għall-attività professjonali in kwistjoni.  Dak it-titolu 

għandu jkun indikat fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mill-lingwi uffiċjali ta' l-Istat Membru ta' 

stabbiliment b'mod li tiġi evitata kull konfużjoni mat-titolu professjonali ta' l-Istat Membru 

ospitanti. Fejn ebda titolu professjonali bħal dan ma jeżisti fl-Istat Membru ta' stabbiliment, il-

provditur tas-servizz għandu jindika l-kwalifika formali tiegħu fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mill-

lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru. Eċċezzjonalment, is-servizz għandu jiġi provdut taħt titolu 

professjonali ta' l-Istat Membru ospitanti għal każijiet imsemmija fit-Titolu III Kapitolu III. 

 

4. Għall-ewwel provvista ta' servizzi, fil-każ ta' professjonijiet regolati li għandhom 

implikazzjonijiet għas-saħħa pubblika jew is-sigurtà, li ma jibbenefikawx minn rikonoxximent 

awtomatiku taħt it-Titolu III, Kapitolu III, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti tista' 

tikkontrolla l-kwalifiki professjonali tal-provditur tas-servizz qabel ma ssir l-ewwel provvista tas-

servizzi.  Tali eżami minn qabel għandu jkun possibbli biss fejn l-għan tal-kontroll huwa li jiġi 

evitat dannu serju għas-saħħa jew is-sigurtà ta' riċevitur tas-servizz minħabba nuqqas ta' kwalifiki 

professjonali tal-provditur tas-servizz u fejn dan ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ għal 

dak il-għan. 
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Fi żmien massimu ta' xahar minn meta tasal id-dikjarazzjoni u d-dokumenti li jkun hemm magħha, 

l-awtorità kompetenti għandha tħabbrek sabiex tinforma lill-provditur tas-servizz jew bid-deċiżjoni 

tagħha li ma tikkontrollax il-kwalifiki tiegħu jew bl-eżitu ta' dan il-kontroll.  Fejn hemm diffikultà li 

se tirriżulta f'dewmien, l-awtorità kompetenti għandha tavża lill-provditur tas-servizz fi żmien xahar 

bir-raġuni għad-dewmien u l-iskeda ta' żmien għal deċiżjoni, li għandha tiġi finalizzata fit-tieni 

xahar mir-riċevuta tad-dokumentazzjoni sħiħa.  

 

Fejn hemm differenza sostanzjali bejn il-kwalifiki professjonali tal-provditur tas-servizz u t-taħriġ 

meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti, safejn dik id-differenza hija tali li tkun ta' ħsara għas-saħħa 

pubblika jew is-sigurtà, l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti lill-provditur tas-servizz l-

opportunità li juri, b'mod partikolari permezz ta' test ta' kapaċità, li huwa kiseb l-għarfien jew il-

kompetenza li huma neqsin.  F'kull każ, għandu jkun possibbli li s-servizz jiġi provdut fi żmien 

xahar minn deċiżjoni li tiġi meħuda skond is-subparagrafu ta' qabel. 

 

Fl-assenza ta' reazzjoni mill-awtorità kompetenti fit-termini ta' żmien stabbiliti fis-subparagrafi ta' 

qabel, is-servizz jista' jiġi provdut.  

 

F'każijiet fejn kwalifiki ġew verifikati taħt dan il-paragrafu, is-servizz għandu jiġi provdut taħt it-

titolu professjonali ta' l-Istat Membru ospitanti. 
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Artikolu 8 

 

Koperazzjoni amministrattiva 

 

1. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet 

kompetenti ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment, għal kull provvista ta' servizzi, sabiex jipprovdu 

informazzjoni dwar il-legalità ta' l-istabbiliment tal-provditur tas-servizz u l-fkondotta nadifa 

tiegħu, kif ukoll l-assenza ta' sanzjonijiet dixxiplinarji jew kriminali ta' natura professjonali. L-

awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment għandhom jipprovdu din l-informazzjoni 

skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 56. 

 

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jassiguraw l-iskambju ta' kull informazzjoni neċessarja  

sabiex ilmenti minn riċevitur ta' servizz kontra provditur ta' servizz jkunu segwiti b'mod korrett. Ir-

riċevituri għandhom jiġu notifikati bl-eżitu ta' l-ilment.  



 
13781/2/04 REV 2  TS/gc 28 
 DG C I   MT 

 

Artikolu 9 

 

Tagħrif li għandu jingħata lir-riċevituri tas-servizz 

 

F'każijiet fejn is-servizz huwa provdut taħt it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment 

jew taħt il-kwalifika formali tal-provditur tas-servizz, minbarra r-rekwiżiti l-oħra relatati ma' l-

informazzjoni li jinsabu fil-liġi Komunitarja, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti 

jistgħu jeħtieġu li l-provditur tas-servizz iforni lir-riċevitur tas-servizz bi kwalunkwe informazzjoni 

jew bl-informazzjoni kollha li ġejja: 

 

(a) jekk il-provditur ta' servizz huwa reġistrat f'reġistru kummerċjali jew reġistru pubbliku simili, 

ir-reġistru li fih huwa reġistrat, in-numru ta' reġistrazzjoni tiegħu, jew mezzi ekwivalenti ta' 

identifikazzjoni li jinsabu f'dak ir-reġistru; 

 

(b) jekk l-attività hija soġġetta għal awtorizzazzjoni fl-Istat Membru ta' stabbiliment, l-isem u l-

indirizz ta' l-awtorità ta' sorveljanza kompetenti; 

 

(ċ) kull assoċjazzjoni professjonali jew korp simili li magħhom il-provditur ta' servizz huwa 

reġistrat; 

 

(d) it-titolu professjonali jew, fejn dan it-titolu ma jeżistix, il-kwalifika formali tal-provditur tas-

servizz u l-Istat Membru fejn tkun ingħatat; 
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(e) jekk il-provditur tas-servizz jeżerċita attività li hija soġġetta għall-VAT, in-numru ta' 

identifikazzjoni tal-VAT imsemmi fl-Artikolu 22(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE 

dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-taxxi fuq il-

valur tal-bejgħ - Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud:  bażi uniformi ta' stima 1, 

 

(f) dettalji ta' assigurazzjoni jew mezzi oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva rigward 

responsabbiltà professjonali.  

                                                 
1  ĠU L 145, 13.6.1977, p. 1.  Direttiva emendata mid-Direttiva 2004/66/KE (ĠU L 168, 

1.5.2004, p. 35). 
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Titolu III 

 

Libertà ta' stabbiliment 

 

Kapitolu I 

 

Sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' provi ta' taħriġ  

 

Artikolu 10 

 

Firxa ta' applikazzjoni 

 

Dan il-Kapitolu japplika għall-professjonijiet kollha li ma jaqgħux taħt il-Kapitoli II u III ta' dan i-

Titolu fil-każijiet li ġejjin li fihom l-applikant, għal raġunijiet speċifiċi u eċċezzjonali, ma 

jissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dawk il-Kapitoli: 

 

(a) għal attivitajiet elenkati fl-Anness IV, meta l-migrant ma jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fl-

Artikoli 17, 18 u 19;  

 

(b) għal tobba b'taħriġ bażiku, tobba speċjalizzati, infermiera responsabbli għas-saħħa ġenerali, 

tobba dentisti, tobba dentisti speċjalizzati, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti, meta l-

migrant ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta' prattika professjonali effettiva u legali msemmija fl-

Artikoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 u 49;  
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(ċ) għal periti, meta l-migrant ikollu prova ta' kwalifika formali mhux elenkata fl-Anness V, punt 

5.7;  

 

(d) bla ħsara għall-Artikoli 21(1), 23 u 27, għal tobba, infermiera, tobba dentisti, kirurgi 

veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti li jkollhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista, li 

għandu jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu elenkat fl-Anness V, punti 5.1.1, 

5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7. 1, u biss bl-għan ta' rikonoxximent ta' l-ispeċjalizzazzjoni 

in kwistjoni;  

 

(e) għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali u infermiera speċjalizzati li jkollhom provi ta' 

kwalifiki formali bħala speċjalista li jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu elenkat 

fl-Anness V, punt 5.2.2, meta l-migrant ifittex rikonoxximent fi Stat Membru ieħor fejn l-

attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera speċjalizzati mingħajr 

taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali;  

 

(f) għal infermiera speċjalizzati mingħajr taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali, meta l-

migrant ifittex rikonoxximent fi Stat Membru ieħor fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni 

huma eżerċitati minn infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, infermiera speċjalizzati 

mingħajr taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom 

provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista li jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli 

elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2;   

 

(g) għal li jemigraw li jissodisfaw ir-rekwiżiti li jinsabu fl-Artikolu 3(3).   
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Artikolu 11 

 

Livelli ta' kwalifika 

 

1. Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 13, erba' livelli ta' kwalifika professjonali huma stabbiliti.  

 

2. Il-livell A jikkorrispondi ma' attestazzjoni ta' kompetenza maħruġa minn awtorità kompetenti 

fl-Istat Membru ta' l-oriġini nominat skond disposizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew 

amministrattivi ta' dak l-Istat Membru, abbażi: 

 

(a) jew ta' kors ta' taħriġ li ma jagħmilx parti minn ċertifikat jew diploma fit-tifsira tal-paragrafi 

3, 4 u 5 ta' dan l-Artikolu, jew eżami speċifiku mingħajr taħriġ qabel, jew l-eżerċizzju full-

time tal-professjoni fi Stat Membru għal tliet snin konsekuttivi jew għal żmien ekwivalenti 

fuq bażi part-time matul l-għaxar snin ta' qabel, 

 

(b) inkella ta' edukazzjoni ġenerali primarja jew sekondarja, li turi li t-titolari kiseb għarfien 

ġenerali. 

 

3. Il-livell B jikkorrispondi għal ċertifikat li juri t-tmiem b'suċċess ta' kors sekondarju, 

 

(a) jew ta' natura ġenerali, supplementat b'kors ta' studju jew taħriġ professjonali differenti minn 

dawk imsemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu u/jew prattika bi prova jew li tkun meħtieġa 

flimkien ma' dak il-kors, 
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(b) inkella ta' natura teknika jew professjonali, supplimentat fejn xieraq minn kors ta' studju jew 

taħriġ professjonali kif imsemmi fil-punt (a), u/jew prattika bi prova jew li tkun meħtieġa 

flimkien ma' dak il-kors. 

 

4. Il-livell Ċ jikkorrispondi għal diploma li tiċċertifika t-tmiem b'suċċess   

 

(a) jew ta' taħriġ f'livell post-sekondarju differenti minn dak imsemmi fil-paragrafu 5 ta' mhux 

inqas minn sena, fejn waħda mill-kondizzjonijiet tad-dħul għalih hija, bħala regola ġenerali, 

it-tmiem b'suċċess tal-kors sekondarju meħtieġ għad-dħul fl-università jew f'edukazzjoni 

superjuri, kif ukoll it-taħriġ professjonali li jista' jkun meħtieġ flimkien ma' dak il-kors post-

sekondarju; 

 

(b) inkella, fil-każ ta' professjoni regolata, ta' taħriġ bi struttura speċjali, inkluż fl-Anness II, 

ekwivalenti għal-livell ta' taħriġ provdut taħt (a), li jipprovdi standard professjonali 

komparabbli u li jipprepara t-trainee għal livell komparabbli ta' responsabbiltajiet u 

funzjonijiet.  Il-lista fl-Anness II tista' tkun emendata skond il-proċedura msemmija fl-

Artikolu 58(2) sabiex jittieħed kont ta' taħriġ li jissodisfa r-rekwiżiti li tipprovdi għalihom is-

sentenza preċedenti.  

 

5. Il-livell D jikkorrispondi għal diploma li tiċċertifika t-tmiem b'suċċess ta' taħriġ f'livell post-

sekondarju ta' mhux inqas minn tliet snin, f'università jew stabbiliment ta' edukazzjoni superjuri jew 

stabbiliment ieħor li jipprovdi l-istess livell ta' taħriġ, kif ukoll it-taħriġ professjonali li jista' jkun 

meħtieġ flimkien ma' dak il-kors post-sekondarju. 
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Artikolu 12 

 

Trattament ugwali ta' kwalifiki 

 

Kull provi ta' kwalifiki formali jew sett ta' provi ta' kwalifiki formali maħruġa minn awtorità 

kompetenti ta' Stat Membru, li jiċċertifikaw it-tmiem b'suċċess ta' taħriġ fil-Komunità, li huma 

rikonoxxuti minn dak l-Istat Membru bħala li huma ta' livell ekwivalenti u li jikkonferixxu lit-

titolari l-istess drittijiet ta' aċċess għal jew eżerċizzju ta' professjoni jew li jippreparaw għall-

eżerċizzju ta' dik il-professjoni, għandhom ikunu trattati bħala provi ta' kwalifiki formali tat-tip li 

jaqa' taħt l-Artikolu 11, inkluż il-livell in kwistjoni. 

 

Kull kwalifika professjonali li, għalkemm ma tissodisfax il-kondizzjonijiet li jinsabu fid-

disposizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi fis-seħħ fl-Istat Membru ta' l-oriġini 

għal aċċess jew l-eżerċizzju ta' professjoni, tikkonferixxi lit-titolari drittijiet miksuba bis-saħħa ta' 

dawn id-disposizzjonijiet, għandha wkoll tkun trattata bħala tali evidenza ta' kwalifiki professjonali 

taħt l-istess kondizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu. 
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Artikolu 13 

 

Kondizzjonijiet għal rikonoxximent 

 

1. Jekk l-aċċess jew l-eżerċizzju ta' professjoni regolata fi Stat Membru ospitanti huwa 

kontinġenti fuq il-pussess ta' kwalifiki professjonali, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru  

għandha tippermetti l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' dik il-professjoni, taħt l-istess kondizzjonijiet li 

japplikaw għaċ-ċittadini tiegħu, lil applikanti li għandhom l-attestazzjoni ta' kompetenza jew provi 

ta' kwalifiki formali meħtieġa minn Stat Membru ieħor sabiex jiksbu l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' 

dik il-professjoni fit-territorju tiegħu. 

 

Attestazzjonijiet ta' kompetenza jew provi ta' kwalifiki formali għandhom jissodisfaw il-

kondizzjonijiet li ġejjin: 

 

(a) għandhom ikunu nħarġu minn awtorità kompetenti fi Stat Membru, magħżula skond id-

disposizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi ta' dak l-Istat Membru; 

 

(b) għandhom jagħtu prova ta' livell ta' kwalifika professjonali mill-inqas ekwivalenti għal-livell 

li huwa immedjatament qabel dak li huwa meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti, kif deskritt fl-

Artikolu 11. 

 

2. L-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' professjoni, kif deskritt fil-paragrafu 1, għandhom jingħataw 

ukoll lill-applikanti li jkunu eżerċitaw il-professjoni msemmija f'dak il-paragrafu fuq bażi full-time 

għal sentejn matul l-għaxar snin preċedenti fi Stat Membru ieħor li ma jirregolax dik il-professjoni, 

ladarba dawn ikollhom attestazzjoni jew aktar ta' kompetenza jew dokumenti li jagħtu prova ta' 

kwalifiki formali. 
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Attestazzjonijiet ta' kompetenza jew provi ta' kwalifiki formali għandhom jissodisfaw il-

kondizzjonijiet li ġejjin: 

 

(a) għandhom ikunu nħarġu minn awtorità kompetenti fi Stat Membru, magħżula skond id-

disposizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi ta' dak l-Istat Membru; 

 

(b) għandhom jagħtu prova ta' livell ta' kwalifika professjonali mill-inqas ekwivalenti għal-livell 

li huwa immedjatament qabel dak li huwa meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti, kif deskritt fl-

Artikolu 11; 

 

(ċ) għandhom jagħtu prova ta' li t-titolari kien preparat għall-eżerċizzju tal-professjoni in 

kwistjoni. 

 

Is-sentejn esperjenza professjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu ma jistgħux, mandankollu, 

jkunu meħtieġa jekk il-provi ta' kwalifiki formali li għandu l-applikant jiċċertifikaw edukazzjoni u 

taħriġ regolati fis-sens ta' l-Artikolu 3(1)(d) tal-livelli B, Ċ jew D kif deskritt fl-Artikolu 11.  L-

edukazzjoni u t-taħriġ regolati elenkati fl-Anness III għandhom ikunu kkunsidrati bħala edukazzjoni 

u taħriġ regolati tal- Livell Ċ.  Il-lista fl-Anness III tista' tiġi emendata skond il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 58(2) sabiex tieħu kont ta' edukazzjoni u taħriġ regolati li jipprovdi standard 

professjonali komparabbli u li jipprepara lit-trainee għal-livell komparabbli ta' responsabbilitajiet u 

funzjonijiet. 

 

3. L-Istat Membru ospitanti m' għandux  ikun obbligat li japplika dan l-Artikolu fejn l-aċċess 

għal professjoni regolata huwa kontinġenti fuq il-pussess ta' kwalifika tal- livell D fit-territorju 

tiegħu  li tiċċertifika t-tmiem b'suċċess ta' edukazzjoni superjuri jew universitarja ta' perijodu ta' 

aktar minn erba' snin, u fejn l-applikant għandu kwalifika tal-livell Ċ. 



 
13781/2/04 REV 2  TS/gc 37 
 DG C I   MT 

 

Artikolu 14 

 

Miżuri kompensatorji 

 

1. L-Artikolu 13 ma jżommx lill-Istat Membru ospitanti milli jeħtieġ li l-applikant itemm 

perijodu ta' adattament ta' mhux aktar minn tliet snin jew li jagħmel test ta' kapaċità jekk:  

 

(a) il-perijodu tat-taħriġ li tiegħu jipprovdi prova skond ma hemm fil-paragrafu 1 jew 2 ta' l-

Artikolu 13, ikun ta' mhux inqas minn sena iqsar minn dak meħtieġ mill-Istat Membru 

ospitanti; 

 

(b) it-taħriġ li rċieva jkopri sostanzjalment suġġetti differenti minn dawk koperti mill-provi ta' 

kwalifiki formali meħtieġa fl-Istat Membru ospitanti; 

 

(ċ) il-professjoni regolata fl-Istat Membru ospitanti tinkludi attività professjonali waħda jew aktar 

regolata li ma teżistix fil-professjoni korrispondenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini ta' l-applikant 

fis-sens ta' l-Artikolu 4(2), u dik id-differenza tikkonsisti f'taħriġ speċifiku li huwa meħtieġ fl-

Istat Membru ospitanti liema taħriġ ikopri suġġetti sostanzjalment differenti minn dawk 

koperti mill-attestazzjoni ta' kompetenza jew il-provi ta' kwalifiki formali ta' l-applikant. 

 

2. Jekk l-Istat Membru juża l-possibiltà li tinsab fil-paragrafu 1, hu għandu joffri lill-applikant l-

għażla bejn perijodu ta' adattament u test ta' kapaċità. 
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Fejn Stat Membru jikkunsidra, fir-rigward ta' professjoni speċifika, li huwa meħtieġ li jkun hemm 

deroga mir-rekwiżit, stabbilit fis-subparagrafu preċedenti, li jagħti lill-applikant għażla bejn 

perijodu ta' adattament u test ta' kapaċità, għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-

Kummissjoni bil-quddiem u jipprovdi ġustifikazzjoni biżżejjed għad-deroga. 

 

Jekk, wara li tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa, il-Kummissjoni tikkunsidra li d-deroga 

msemmija fit-tieni subparagrafu mhijiex xierqa jew mhijiex konformi mad-dritt Komunitarju, 

għandha, fi żmien tliet xhur, titlob lill-Istat Membru in kwistjoni sabiex jieqaf milli jieħu dik il-

miżura prevista.  Fl-assenza ta' risposta mill-Kummissjoni fit-terminu ta' żmien imsemmi hawn 

qabel, id-deroga tista' tiġi applikata. 

 

3. B'deroga mill-prinċipju tad-dritt ta' l-applikant li jagħżel, kif stabbilit fil-paragrafu 2, għal 

professjonijiet li l-eżerċizzju tagħhom jeħtieġ għarfien preċiż tal-liġi nazzjonali u li fir-rigward 

tagħhom il-provvista ta' parir u/jew għajnuna dwar il-liġi nazzjonali hija aspett essenzjali u kostanti 

ta' l-attività professjonali, l-Istat Membru ospitanti jista' jistabbilixxi perijodu ta' adattament jew test 

ta' kapaċità. 

 

Dan japplika wkoll għal każijiet imsemmija fl-Artikolu 10(b) u (ċ ), fl-Artikolu 10(d) li 

jikkonċernaw it-tobba u t-tobba dentisti, fl-Artikolu 10 (f) meta l-migrant ifittex rikonoxximent fi 

Stat Membru ieħor fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera 

responsabbli mill-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom provi ta' kwalifiki formali 

bħala speċjalista li jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2 

u fl-Artikolu 10 (g). 
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Fil-każijiet koperti mill-Artikolu 10(a), l-Istat Membru ospitanti jista' jeħtieġ perijodu ta' adattament 

jew test ta' kapaċità jekk il-migrant jipprevedi li ser jeżerċita attivitajiet professjonali bħala persuna 

li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' impriża li jeħtieġu l-għarfien u l-applikazzjoni tar-

regoli speċifiċi nazzjonali fis-seħħ, kemm-il darba l-għarfien u l-applikazzjoni ta' dawk ir-regoli 

huma meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti għal aċċess għal tali 

attivitajiet miċ-ċittadini tiegħu. 

 

4. Għall-finijiet ta' l-applikazzjoni tal-paragrafi 1(b) u (ċ), "suġġetti sostanzjalment differenti" 

tfisser suġġetti li l-għarfien tagħhom huwa essenzjali għall-eżerċizzju tal-professjoni u li fir-rigward 

tagħhom it-taħriġ li l-migrant irċieva juri differenzi importanti fir-rigward tal-perijodu jew il-

kontenut mit-taħriġ meħtieġ mill-Istat Membru ospitanti. 

 

5. Il-paragrafu 1 għandu japplika b'kont debitu tal-prinċipju ta' proporzjonalità. B'mod 

partikolari, jekk l-Istat Membru ospitanti għandu l-ħsieb li jeħtieġ li l-applikant itemm perijodu ta' 

adattament jew jagħmel test ta' kapaċità, għandu l-ewwel jistabbilixxi jekk l-għarfien miksub mill-

applikant matul l-esperjenza professjonali tiegħu fi Stat Membru jew f'pajjiż terz, huwiex ta' natura 

li jkopri, b'mod sħiħ jew parzjali, id-differenza sostanzjali msemmija fil-paragrafu 4. 
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Artikolu 15 

 

Ir-rinunzja ta' miżuri kompensatorji abbażi ta' pjattaformi komuni   

 

1. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, "pjattaformi komuni" hija definita bħala sett ta' kriterji ta' 

kwalifiki professjonali li huma adattati sabiex jikkumpensaw għal differenzi sostanzjali li kienu 

identifikati bejn ir-rekwiżiti ta' taħriġ li jeżistu fl-Istati Membri differenti għal professjoni speċifika.  

Dawn id-differenzi sostanzjali għandhom ikunu identifikati permezz ta' paragun bejn il-perijodu u l-

kontenut tat-taħriġ f'mhux inqas minn żewġ terzi ta' l-Istati Membri, inkluż l-Istati Membri kollha li 

jirregolaw il-professjoni konċernata. Id-differenzi fil-kontenut tat-taħriġ jistgħu jirriżultaw minn 

differenzi sostanzjali fil-firxa ta' applikazzjoni ta' l-attivitajiet professjonali. 

 

2. Pjattaformi komuni kif definiti fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni minn 

Stati Membri jew minn assoċjazzjonijiet professjonali li huma rappreżentattivi fil-livell nazzjonali u 

Ewropew.  Jekk il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-Istati Membri, hi tal-fehma li abbozz ta' 

pjattaforma komuni jiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki professjonali, tista' 

tippreżenta abbozz ta' miżuri bil-ħsieb li jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-

Artikolu 58(2). 

 

3. Fejn il-kwalifiki professjonali ta' l-applikant jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-miżura adottata 

skond il-paragrafu 2, l-Istat Membru ospitanti għandu jirrinunzja għall-applikazzjoni ta' miżuri 

kompensatorji taħt l-Artikolu 14. 
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4. Il-paragrafi 1 sa 3 m'għandhomx jolqtu l-kompetenza ta' l-Istati Membri li jiddeċiedu dwar il-

kwalifiki professjonali meħtieġa għall-eżerċizzju ta' professjonijiet fit-territorju tagħhom kif ukoll 

il-kontenut u l-organizzazzjoni tas-sistemi tagħhom edukattivi u ta' taħriġ professjonali. 

 

5. Jekk Stat Membru jikkunsidra li l-kriterji stabbiliti f'miżura adottata skond il-paragrafu 2 ma 

għadhomx joffru garanziji adegwati rigward il-kwalifiki professjonali, għandu jinforma lill-

Kummissjoni b'dan, li għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta abbozz ta' miżura skond il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 58(2). 

 

6. Il-Kummissjoni għandha sa …* , tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 

dwar l-operat ta' dan l-Artikolu u, jekk meħtieġ, proposti xierqa sabiex dan l-Artikolu jiġi emendat. 

                                                 
*  Ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Kapitolu Ii 

 

Rikonoxximent ta' esperjenza professjonali  

 

Artikolu 16 

 

Kondizzjonijiet rigward esperjenza professjonali  

 

Jekk, fi Stat Membru, l-aċċess jew l-eżerċizzju ta' waħda mill-attivitajiet elenkati fl-Anness IV 

huma kontinġenti fuq il-pussess ta' għarfien ġenerali, kummerċjali jew professjonali u ħiliet, dak l-

Istat Membru għandu jirrikonoxxi l-eżerċizzju preċedenti ta' l-attività fi Stat Membru ieħor bħala 

prova suffiċjenti ta' tali għarfien u ħiliet.  L-attività kellha tkun eżerċitata skond l-Artikoli 17, 18 u 

19. 

 

Artikolu 17 

 

Attivitajiet imsemmija fil-lista I ta' l-Anness IV 

 

1. Għall-attivitajiet fil-lista I ta' l-Anness IV, l-attività in kwistjoni għandha tkun ġiet eżerċitata 

preċedentement: 

 

(a) għal sitt snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' 

impriża, jew  
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(b) għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' 

impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn tliet snin 

fl-attività in kwistjoni, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew kif 

iġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu, jew  

 

(ċ)  għal erba' snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' 

impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva, għall-attività in kwistjoni taħriġ preċedenti ta' 

mhux inqas minn sentejn, attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew 

aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu, jew  

 

(d)  għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha, jekk il-benefiċjarju jista' 

juri li huwa eżerċita l-attività in kwistjoni bħala impjegat għal mhux inqas minn ħames snin, 

jew  

 

(e)  għal ħames snin konsekuttivi f'pożizzjoni eżekuttiva, li minnhom tliet snin kienu jinvolvu 

doveri tekniċi u responsabbiltà għal mhux inqas minn dipartiment wieħed tal-kumpannija, 

jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti għal 

perijodu ta' mhux inqas minn tliet snin, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat 

Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu. 
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2. Fil-każijiet (a) u (d), l-attività ma għandhiex tkun intemmet aktar minn 10 snin qabel id-data li 

fiha l-applikazzjoni kompletata ġiet ippreżentata mill-persuna konċernata lill-awtorità kompetenti 

msemmija fl-Artikolu 56. 

 

3. Il-paragrafu 1(e) m'għandhux japplika għal attivitajiet tal-Grupp Ex 855, salons tax-xagħar, 

jew tan-Nomenklatura ISIC. 

 

Artikolu 18 

 

Attivitajiet msemmija fil-lista II ta' l-Anness IV 

 

1. Għall-attivitajiet tal-lista II ta' l-Anness IV, l-attività in kwistjoni għandha tkun ġiet eżerċitata 

preċedentement: 

 

(a) għal ħames snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' 

impriża, jew  

 

(b) għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' 

impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn tliet snin 

fl-attività in kwistjoni, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew 

iġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu, jew  
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(ċ) għal erba' snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' 

impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva, għall-attività in kwistjoni taħriġ preċedenti ta' 

mhux inqas minn sentejn, attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew 

aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu, jew  

 

(d) għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha, jekk il-benefiċjarju jista' 

juri li huwa eżerċita l-attività in kwistjoni bħala impjegat għal mhux inqas minn ħames snin, 

jew  

 

(e) għal ħames snin konsekuttivi bħala impjegat, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, 

għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti għal perijodu ta' mhux inqas minn tliet snin, kif 

attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp 

professjonali kompetenti li hu kompletament validu , jew  

 

(f) għal sitt snin konsekuttivi bħala impjegat, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-

attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti għal perijodu ta' mhux inqas minn sentejn, kif attestat 

permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali 

kompetenti li hu kompletament validu. 

 

2. Fil-każijiet (a) u (d), l-attività ma għandhiex tkun intemmet aktar minn 10 snin qabel id-data li 

fiha l-applikazzjoni kompletata ġiet sottomessa mill-persuna konċernata lill-awtorità kompetenti 

msemmija fl-Artikolu 56. 
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Artikolu 19 

 

Attivitajiet imsemmija fil-lista III ta' l-Anness IV  

 

1. Għall-attivitajiet tal-lista III ta' l-Anness IV, l-attività in kwistjoni għandha tkun ġiet eżerċitata 

preċedentement: 

 

(a) għal tliet snin konsekuttivi, bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' 

impriża, jew  

 

(b)  għal sentejn konsekuttivi, bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' 

impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva taħriġ preċedenti fl-attività in kwistjoni, kif 

attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew iġġudikat minn korp 

professjonali kompetenti li hu kompletament validu, jew  

 

(ċ) għal sentejn konsekuttivi, bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala manager ta' 

impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li eżerċita l-attività in kwistjoni bħala impjegat għal 

mhux inqas minn tliet snin, jew  

 

(d) għal tliet snin konsekuttivi bħala impjegat, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-

attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat 

Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu. 
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2. Fil-każijiet (a) u (ċ), l-attività ma għandhiex tkun intemmet aktar minn 10 snin qabel id-data li 

fiha l-applikazzjoni kompletata ġiet sottomessa mill-persuna konċernata lill-awtorità kompetenti 

msemmija fl-Artikolu 56. 

 

Artikolu 20 

 

Emenda tal-listi ta' l-attivitajiet ta' l-Anness IV  

 

Il-listi ta' l-attivitajiet fl-Anness IV li huma s-suġġett ta' rikonoxximent ta' esperjenza professjonali 

skond l-Artikolu 16 jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb 

li n-nomenklatura tiġi aġġornata jew iċċarata, kemm-il darba dan ma jinvolvix tibdil fl-attivitajiet 

relatati mal-kategoriji individwali. 
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Kapitolu III 

 

Rikonoxximent abbażi ta' koordinazzjoni ta' kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ  

 

Sezzjoni 1 

 

Disposizzjonijiet ġenerali  

 

Artikolu 21 

 

Prinċipju ta' rikonoxximent awtomatiku  

 

1. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali ta' tabib li jagħti 

aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera 

responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala dentist speċjalizzat, bħala kirurgu veterinarju, 

bħala spiżjar u bħala perit, elenkati fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 u 

5.7.1 rispettivament, dawk il-provi li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ imsemmija fl-

Artikoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 u 46 rispettivament, u għandu, għall-finijiet ta' aċċess għal u l-

eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali, jagħti dawn il-provi l-istess effett fuq it-territorju tiegħu 

bħala provi ta' kwalifiki formali li joħroġ huwa stess. 
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Din il-prova tal-kwalifiki formali għandha tinħareġ mill-korpi kompetenti fl-Istati Membri u tkun 

akkumpanjata, fejn xieraq, miċ-ċertifikati elenkati fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.6.2, u 5.7.1 rispettivament. 

 

Id-disposizzjonijiet ta' l-ewwel u t-tieni subparagrafi ma jolqtux id-drittijiet miksuba msemmija fl-

Artikoli 23, 27, 33, 37, 39 u 49. 

 

2. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi, għall-finijiet ta' l-eżerċizzju ta' prattika medika 

ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu, dawk il-provi ta' kwalifiki formali 

elenkati fl-Anness V, punt 5.1.4 u maħruġa lil ċittadini ta' l-Istati Membri mill-Istati Membri l-oħra 

skond ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 28.  

 

Id-disposizzjonijiet tas-subparagrafu preċedenti ma jolqtux id-drittijiet miksuba msemmija fl-

Artikolu 30. 

 

3. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali ta' qwiebel, mogħtija 

lil ċittadini ta' Stati Membri mill-Istati Membri l-oħra, elenkati fl-Anness V, punt 5.5.2, dawk il-

provi li jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi ta' taħriġ imsemmija fl-Artikolu 40 u li jissodisfaw il-

kriterji stabbiliti fl-Artikolu 41, u għandu, għall-finijiet ta' l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' l-

attivitajiet professjonali, jagħti lil dawn il-provi l-istess effett fit-territorju tiegħu bħal provi ta' 

kwalifiki formali li joħroġ huwa stess. Din id-disposizzjoni ma toloqtx id-drittijiet miksuba 

msemmija fl-Artikoli 23 u 43. 
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4. L-Istati Membri m'għandhomx l-obbligu li jagħtu effett lill-provi ta' kwalifiki formali 

msemmija fl-Anness V, punt 5.6.2, għall-istabbiliment ta' farmaċiji ġodda miftuħa għall-pubbliku. 

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, farmaċiji li jkunu miftuħa għal inqas minn tliet snin għandhom 

ikunu kkunsidrati wkoll bħala farmaċiji ġodda. 

 

5. Provi ta' kwalifiki formali bħala perit imsemmija fl-Anness V, punt 5.7.1, li huma soġġetti 

għar-rikonoxximent awtomatiku skond il-paragrafu 1, huma provi ta' kors ta' taħriġ kompletat li 

beda mhux qabel matul mis-sena akkademika ta' referenza msemmija f'dak l-Anness.  

 

6. Kull Stat Membru għandu jissoġġetta l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali 

ta' tobba, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, 

spiżjara għall-pussess ta' provi tal-kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punti  5.1.1, 5.1.2, 

5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2 rispettivament, li jagħtu prova ta' li l-persuna 

konċernata kisbet, matul it-taħriġ tagħha, u fejn xieraq, l-għarfien u l-ħiliet imsemmija fl-Artikoli 

24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 40(3) u 44(3). 

 

L-għarfien u l-ħiliet imsemmija fl-Artikoli 24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 40(3) u 44(3) jistgħu jiġu 

emendati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġu adattati għall-progress 

xjentifiku u tekniku. 

 

Dawn l-aġġornamenti, għal kwalunkwe Stat Membru, ma jeħtieġux emenda tal-prinċipji leġislattivi 

eżistenti tiegħu dwar l-istruttura ta' professjonijiet rigward taħriġ u kondizzjonijiet għall-aċċess 

minn persuni naturali.  
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7. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bid-disposizzjonijiet leġislattivi, 

regolamentari u amministrattivi li jadotta rigward il-ħruġ ta' kwalifiki formali fil-qasam kopert minn 

dak il-Kapitolu. Barra minn hekk, għal provi ta' kwalifiki formali fil-qasam imsemmi fis-Sezzjoni 8, 

din in-notifika għandha tkun indirizzata lill-Istati Membri l-oħra. 

 

Il-Kummissjoni għandha tippubblika komunikazzjoni xierqa fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni 

Ewropea, li tindika t-titoli adottati mill-Istati Membri għal provi ta' kwalifiki formali u, fejn xieraq, 

il-korp li joħroġ il-provi ta' kwalifiki formali, iċ-ċertifikat li jiġi magħhom u t-titolu professjonali 

korrispondenti msemmi fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 

u 5.7.1 rispettivament. 

 

Artikolu  22 

 

Disposizzjonijiet komuni dwar it-taħriġ 

 

Rigward it-taħriġ imsemmi fl-Artikoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 u 46: 

 

(a) l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw taħriġ fuq bażi part-time taħt kondizzjonijiet stabbiliti 

mill-awtoritajiet kompetenti; dawk l-awtoritajiet għandhom jassiguraw li l-perijodu, livell u 

kwalità globali ta' dan it-taħriġ mhumiex aktar baxxi minn dak ta' taħriġ kontinwu fuq bażi 

full-time; 

 

(b) skond il-proċeduri speċifiċi għal kull Stat Membru, l-edukazzjoni kontinwa u t-taħriġ 

għandhom jassiguraw li persuni li temmew l-istudji tagħhom iżommu ruħhom aġġornati bl-

iżviluppi professjonali sal-punt meħtieġ sabiex il-prattika tinżamm salva u effettiva. 
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Artikolu 23 

 

Drittijiet miksuba 

 

1. Bla ħsara għad-drittijiet miksuba speċifiċi għall-professjonijiet konċernati, f'każijiet fejn il-

provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ 

bażiku jew tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, tobba 

dentisti speċjalizzati, bħala kirurgi veterinarji, bħala qwiebel, u bħala spiżjara li jkollhom ċittadini 

ta' Stati Membri ma tissodisfax il-kondizzjonijiet kollha ta' taħriġ msemmija fl-Artikoli 24, 25, 31, 

34, 35, 38, 40 u 44, kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti dawk il-provi ta' 

kwalifiki professjonali maħruġa minn dawk l-Istati Membri safejn dawn il-provi juru t-tmiem 

b'suċċess ta' taħriġ li kien beda qabel id-dati ta' referenza stabbiliti fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 

5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2 u hija akkumpanjata minn ċertifikat li jiddikjara li t-titolari 

kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni għal mhux inqas minn tliet snin 

konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat. 

 

2. L-istess disposizzjonijiet japplikaw għal provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess 

għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u ta' tabib speċjalizzat, bħala infermiera 

responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala kirurgu veterinarju, bħala qabla u bħala 

spiżjara, miksuba fit-territorju ta' dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja, li ma 

jissodisfawx ir-rekwiżiti kollha minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 u 44 

jekk dawn il-provi jiċċertifikaw t-tmiem b'suċċess ta' taħriġ li beda qabel:  

 

a) it-3 ta' Ottubru 1990 għal tobba b'taħriġ bażiku, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, 

dentisti b'taħriġ bażiku, dentist speċjalizzati, kirurgi veterinarji, qwiebel u spiżjara, u 
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b) it-3 ta' April 1992 għal tobba speċjalizzati. 

 

Il-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-ewwel subparagrafu jagħtu lit-titolari d-dritt li jeżerċita 

attivitajiet professjonali fit-territorju Ġermaniż kollu taħt l-istess kondizzjonijiet bħal provi ta' 

kwalifiki formali maħruġa mill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti msemmija fl-Anness V, punti 

5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2. 

 

3. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 37(1), kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi  

provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ 

bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala kirurgu dentist, 

bħala qabla, bħala spiżjar u bħala perit ta' ċittadini ta' Stati Membri u maħruġa minn dik li qabel 

kienet iċ-Ċekoslovakkja, jew li t-taħriġ tiegħu beda, qabel l-1 ta' Jannar 1993, għar-Repubblika 

Ċeka u s-Slovakkja, fejn l-awtoritajiet ta' xi wieħed miż-żewġ Stati Membri msemmija hawn qabel 

juru li tali provi ta' kwalifiki formali għandhom l-istess validità legali fit-territorju tagħhom bħall-

provi ta' kwalifiki formali li huma joħorġu u, rigward periti, bħall-provi ta' kwalifiki formali 

speċifikati għal dawk l-Istati Membri fl-Anness VI, punt 6.2, rigward l-aċċess għall-attivitajiet 

professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku, tabib speċjalizzat, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, 

kirurgu veterinarju, qwiebel, qabla u spiżjar rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 45(2), u 

perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48, u l-eżerċizzju ta' tali attivitajiet. 

 

Tali attestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-istess awtoritajiet fejn 

jiġi dikjarat li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-

territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data 

tal-ħruġ taċ-ċertifikat. 
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4. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali għal tabib li jagħtu 

aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera 

responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala dentist speċjalizzat, bħala kirurgu veterinarju, 

bħala qabla, bħala spiżjar u bħala perit dawk il-provi li jkollhom ċittadini ta' l-Istati Membri u 

maħruġa minn dik li qabel kienet l-Unjoni Sovjetika, jew li t-taħriġ tagħhom beda 

 

(a) fl-Estonja, qabel l-20 ta' Awwissu 1991, 

 

(b) fil-Latvja, qabel il-21 ta' Awwissu 1991, 

 

(ċ) fil-Litwanja, qabel il-11 ta' Marzu 1990, 

 

fejn l-awtoritajiet ta' xi wieħed mit-tliet Stati Membri msemmija jagħtu prova li tali provi 

għandhom l-istess validità legali bħall-provi li huma joħorġu fit-territorju tagħhom u, rigward periti, 

bħala provi ta' kwalifiki formali speċifikati għal dawk l-Istati Membri fl-Anness VI, punt 6.2, 

rigward l-aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, 

infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentist, dentist speċjalizzat, kirurgu veterinarju, qabla u 

spiżjar rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 45(2), u perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-

Artikolu 48, u l-eżerċizzju ta' tali attivitajiet. 

 

Tali attestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-istess awtoritajiet li 

jiddikjara li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-

territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data 

tal-ħruġ taċ-ċertifikat. 
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Rigward l-provi ta' kwalifiki formali bħala kirurgi veterinarji maħruġa minn dik li qabel kienet l-

Unjoni Sovjetika jew rigward liema taħriġ beda, fl-Estonja, qabel l-20 ta' Awwissu 1991, l-

attestazzjoni msemmija fis-subparagrafu preċedenti għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat 

maħruġ mill-awtoritajiet Estonjani fejn jiddikjaraw li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u 

legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn ħames snin 

konsekuttivi matul is-seba' snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat. 

 

5. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu 

aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u ta' tabib speċjalizzat, bħala infermiera 

responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala kirurgu veterinarju, bħala qabla u bħala spiżjara 

u bħala perit dawk il-provi li jkollhom iċ-ċittadini ta' l-Istati Membri u maħruġa minn dik li kienet 

il-Jugoslavja, jew li t-taħriġ tagħhom beda, għas-Slovenja, qabel il-25 ta' Ġunju 1991, fejn l-

awtoritajiet ta' l-Istat Membru msemmi juri li tali provi għandhom l-istess validità legali fit-

territorju tagħhom bħall-provi li huma joħorġu, u rigward periti, bħall-provi ta' kwalifiki formali 

speċifikati għal dawk l-Istati Membri fl-Anness VI, punt 6.2, rigward l-aċċess għall-attivitajiet 

professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u ta' tabib speċjalizzat, infermiera responsabbli mill-kura 

ġenerali, dentist, kirurgu veterinarju, qabla u spiżjara rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 

45(2), u perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48, u l-eżerċizzju ta' tali attivitajiet. 

 

Tali attestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-istess awtoritajiet li 

jiddikjara li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-

territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data 

tal-ħruġ taċ-ċertifikat. 
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6. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi, bħala prova suffiċjenti għaċ-ċittadini ta' Stati Membri 

li l-provi tagħhom ta' kwalifiki formali bħala tabib, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, 

dentist, dentist speċjalizzat, kirurgu veterinarju, qabla u spiżjar ma jikkorrispondux mat-titoli 

mogħtija għal dak l-Istat fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 

u 5.6.2, dawk il-provi ta' kwalifiki formali maħruġa minn dawk l-Istati Membri akkumpanjati minn 

ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti.  

Iċ-ċertifikat imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiddikjara li l-provi ta' kwalifiki formali 

jiċċertifikaw it-tmiem b'suċċess ta' taħriġ skond l-Artikoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 u 44 

rispettivament ta' din id-Direttiva u huma trattati mill-Istat Membru li ħariġhom bl-istess mod bħall-

kwalifiki li t-titoli tagħhom huma elenkati fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 

5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2. 

 

Sezzjoni 2 

 

Tobba tal-mediċina 

 

Artikolu 24 

 

Taħriġ mediku bażiku 

 

1. L-ammissjoni għat-taħriġ mediku bażiku għandha tkun tiddependi fuq il-pussess ta' diploma 

jew ċertifikat li jipprovdu aċċess, għall-istudji in kwistjoni, għal universitajiet. 
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2. It-taħriġ mediku bażiku għandu jinkludi total ta' mhux inqas minn sitt snin ta' studju jew        

5 500 siegħa ta' taħriġ teoretiku u prattiku provdut minn università jew taħt is-superviżjoni tagħha.  

 

Għal persuni li bdew l-istudji tagħhom qabel l-1 ta' Jannar 1972, il-kors ta' taħriġ imsemmi fl-ewwel 

subparagrafu  jista' jinkludi sitt xhur ta' taħriġ prattiku fuq bażi full-time f'livell universitarju taħt is-

superviżjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti.  

 

3. It-taħriġ mediku bażiku għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-

għarfien u l-ħiliet li ġejjin: 

 

(a) għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom hija bbażata l-mediċina u fehma tajba tal-metodi 

xjentifiċi inklużi il-prinċipji tal-kejl tal-funzjonijiet bijoloġiċi, l-istima ta' fatti stabbiliti 

xjentifikament u l-analiżi ta' data; 

 

(b) fehma biżżejjed ta' l-istruttura, il-funzjonijiet u l-imġieba ta' persuni b'saħħithom u morda, kif 

ukoll relazzjonijiet bejn l-istat tas-saħħa u l-ambjent fiżiku u soċjali tal-bniedem; 

 

(ċ) għarfien adegwat tad-dixxiplini u prattiċi kliniċi, li jipprovdu lil persuna konċernata bi  

stampa körenti tal-mard mentali u fiżiku, tal-mediċina mill-aspett tal-profilassi, id-dijanjosi u 

t-terapija u tar-riproduzzjoni umana; 

 

(d) esperjenza klinika adattata f'isptarijiet taħt sorveljanza xierqa. 
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Artikolu 25 

 

Taħriġ mediku speċjalizzat 

 

1. L-ammissjoni għat-taħriġ mediku speċjalizzat għandha tkun tiddependi fuq it-tmiem u l-

validazzjoni ta' sitt snin ta' studju bħala parti mill-programm ta' taħriġ imsemmi fl-Artikolu 24 li 

matulu t-trainee jkun kiseb l-għarfien in kwistjoni fil-mediċina bażika. 

 

2. It-taħriġ mediku speċjalizzat għandu jinkludi taħriġ teoretiku u prattiku f'università jew sptar 

ta' tagħlim mediku jew, fejn xieraq, fi stabbiliment tas-saħħa approvat għal dan l-iskop mill-

awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. 

 

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-perijodu minimu ta' korsijiet ta' taħriġ mediku 

speċjalizzat imsemmija fl-Anness V, punt 5.1.3 mhuwiex inqas mill-perijodu msemmi f'dak il-punt.  

It-taħriġ għandu jingħata taħt is-superviżjoni ta' l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti.  Dan għandu 

jinkludi l-parteċipazzjoni personali tat-tabib trainee speċjalizzat fl-attività u fir-responsabbiltajiet 

involuti fis-servizzi in kwistjoni. 

 

3. It-taħriġ għandu jingħata fuq bażi full-time fi stabbilimenti speċifiċi li huma rikonoxxuti mill-

awtoritajiet kompetenti.  Għandu jinvolvi l-parteċipazzjoni fil-firxa sħiħa ta' l-attivitajiet mediċi tad-

dipartiment fejn isir it-taħriġ, inklużi 'on-call duties', b'mod li l-ispeċjalista trainee jiddedika l-

attività professjonali kollha tiegħu għal dan it-taħriġ prattiku u teoritiku tul il-ġimgħa ta' xogħol 

kollha u tul is-sena skond il-proċeduri stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti.  Dawn il-postijiet 

għandhom ikunu suġġetti għal remunerazzjoni approprjata f'dan is-sens.  
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4. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-ħruġ ta' provi ta' taħriġ mediku speċjalizzat dependenti 

mill-pussess ta' provi ta' taħriġ mediku bażiku msemmi fl-Anness V, punt 5.1.1. 

 

5. Il-perijodi minimi ta' taħriġ imsemmija fl-Anness V, punt 5.1.3 jistgħu jiġu emendati skond il-

proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġu adattati għall-progress xjentifiku u tekniku. 

 

Artikolu 26 

 

Tipi ta' taħriġ mediku speċjalizzat 

 

Provi ta' kwalifiki formali bħala tabib speċjalizzat kif imsemmi fl-Artikolu 21 huma dawk il-provi 

mogħtija mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti msemmija fl-Anness V, punt 5.1.2 li 

jikkorrispondu, għat-taħriġ speċjalizzat in kwistjoni, għat-titoli użati fl-Istati Membri differenti u 

msemmija fl-Anness V, punt 5.1.3. 

 

L-inklużjoni fl-Anness V, punt 5.1.3 ta' speċjalizzazzjonijiet mediċi li huma komuni għal mhux 

inqas minn żewġ kwinti ta' l-Istati Membri jistgħu jiġu deċiżi skond il-proċedura msemmija fl-

Artikolu 58(2) bil-ħsieb li din id-Direttiva tiġi aġġornata fid-dawl ta' tibdil fil-leġislazzjoni 

nazzjonali. 
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Artikolu 27 

 

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għat-tobba 

 
1. Stat Membru ospitanti jista' jeħtieġ mit-tobba speċjalizzati li t-taħriġ part-time mediku 

speċjalizzat tagħhom kien regolat minn disposizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew 

amministrattivi fis-seħħ mill-20 ta' Ġunju 1975 u li bdew it-taħriġ speċjalizzat tagħhom mhux aktar 

tard mill-31 ta' Diċembru 1983 li l-provi ta' kwalifiki formali tagħhom jkunu akkumpanjati minn 

ċertifikat li jiddikjara li huma kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni 

fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel l-għoti 

taċ-ċertifikat. 

 

2. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-kwalifika ta' tobba speċjalizzati mogħtija fi Spanja lil 

tobba li temmew it-taħriġ speċjalizzat tagħhom qabel l-1 ta' Jannar 1995, anki jekk dak it-taħriġ ma 

jissodisfax ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ msemmija fl-Artikolu 25, safejn dik il-kwalifika hija 

akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-Awtoritajiet Spanjoli kompetenti u li jagħti prova li dik 

il-persuna konċernata għaddiet l-eżami f'kompetenza professjonali speċifika miżmum fil-kuntest ta' 

miżuri eċċezzjonali rigward ir-rikonoxximent stabbiliti fid-Digriet Irjali 1497/99, bil-ħsieb li jkun 

aċċertat li l-persuna konċernata tippossjedi livell ta' għarfien u ħiliet komparabbli ma' dak ta' tobba 

li jippossjedu l-kwalifika bħala tobba speċjalizzati kif definiti għal Spanja fl-Anness V, punti 5.1.2 

u 5.1.3. 
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3. Kull Stat Membru li japplika disposizzjonijiet leġislattivi, regolamentari u amministrattivi 

relevanti għandu jaċċetta bħala provi suffiċjenti dawk il-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib 

speċjalizzat maħruġa minn Stati Membri oħra li jikkorrispondu, għat-taħriġ speċjalizzat in 

kwistjoni, għat-titoli elenkati fl-Anness VI, punt 6.1, safejn dawn jagħtu prova ta' kors ta' taħriġ li 

beda qabel id-data ta' referenza msemmija fl-Anness V, punt  5.1.2 u huma akkumpanjati minn 

ċertifikat li jiddikjara li huma kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni 

fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel l-għoti 

taċ-ċertifikat. 

 

L-istess disposizzjonijiet għandhom japplikaw għal provi ta' kwalifiki formali bħala tabib 

speċjalizzat miksuba fit-territorju ta' dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja 

jekk jagħtu prova ta' kors ta' taħriġ li beda qabel it-3 ta' April 1992 u li jagħtu lit-titolari d-dritt li 

jeżerċita attivitajiet professjonali fit-territorju Ġermaniż kollu taħt l-istess kondizzjonijiet bħall-

provi ta' kwalifiki formali mogħtija mill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti msemmija fl-Anness 

VI, punt 6.1. 

 

4. Kull Stat Membru li japplika disposizzjonijiet leġislattivi, regolamentari u amministrattivi 

rilevanti għandu jaċċetta bħala provi suffiċjenti dawk il-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib 

speċjalizzat, li jikkorrispondu, għat-taħriġ speċjalizzat in kwistjoni, għat-titoli elenkati fl-Anness 

VI, punt 6.1, li huma mogħtija mill-Istati Membru elenkati fih u li jagħtu prova ta' kors ta' taħriġ li 

beda qabel id-data tar-referenza msemmija fl-Anness V, punt  5.1.2 u qabel ...*, u għandu, għall-

finijiet ta' l-aċċess u l-eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali ta' tabib speċjalizzat, jagħti l-istess 

effett lil dawn il-provi fit-territorju tiegħu bħall-provi ta' kwalifiki formali li joħroġ huwa stess. 

                                                 
*  Sentejn mid-data tad-dħul fis-seħħta' din id-Direttiva. 
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5. Kull Stat Membru li rrevoka d-disposizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi 

rigward l-għoti ta' provi ta' kwalifiki formali bħala tabib speċjalizzat imsemmi fl-Anness V, punt 

5.1.2 u l-Anness VI, punt 6.1 u li adotta miżuri rigward id-drittijiet miksuba li jibbenefikaw 

minnhom iċ-ċittadini tiegħu, għandu jagħti liċ-ċittadini ta' Stati Membri oħra d-dritt li jibbenefikaw 

minn dawk il-miżuri, safejn dawk il-provi ta' kwalifiki formali kienu maħruġa qabel id-data li fiha l-

Istat Membru waqaf joħroġ dawk il-provi għall-ispeċjalizzazzjoni in kwistjoni. 

 

Id-dati li fihom dawn id-disposizzjonijiet kienu revokati huma stabbiliti fl-Anness V, punt 5.1.3 u l-

Anness VI, punt 6.1. 

 

Artikolu 28 

 

Taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali 

 

1. L-ammissjoni għat-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali għandha tkun tiddependi mit-

tmiem u l-validazzjoni ta' sitt snin ta' studju bħala parti mil-programm ta' taħriġ imsemmi fl-

Artikolu 24.  

 

2. It-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali li jwassal għall-għoti ta' provi ta' kwalifiki 

formali maħruġa qabel l-1 ta' Jannar 2006 għandu jkun għal perijodu ta' mhux inqas minn sentejn 

fuq bażi full-time. Fil-każ ta' provi ta' kwalifiki formali maħruġa wara dik id-data, it-taħriġ għandu 

jkun għal perijodu ta' mhux inqas minn tliet snin fuq bażi full-time. 
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Fejn il-programm ta' taħriġ imsemmi fl-Artikolu 24 jinkludi taħriġ prattiku mogħti minn sptar 

approvat li jkollu tagħmir u servizzi mediċi ġenerali xierqa jew bħala parti mill-prattika medika 

ġenerali approvata jew f'ċentru approvat li fih it-tobba jipprovdu kura medika primarja, il-perijodu 

ta' dak it-taħriġ prattiku jista', sa massimu ta' sena, jkun inkluż fil-perijodu msemmi fl-ewwel 

subparagrafu għal ċertifikati ta' taħriġ maħruġa fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara.  

 

L-għażla li jipprovdi għaliha t-tieni subparagrafu għandha tkun disponibbli biss għall-Istati Membri 

li fihom it-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali kien ta' sentejn mill-1 ta' Jannar 2001. 

 

3. It-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali għandu jsir fuq bażi full-time f'livell 

universitarju, taħt is-sorveljanza ta' l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Għandu jkun aktar 

prattiku milli teoretiku. 

 

L-istruzzjoni prattika għandha tingħata, min-naħa l-waħda, mill-inqas għal sitt xhur fi sptar 

approvat li jkollu tagħmir u servizzi xierqa u, min-naħa l-oħra, mill-inqas għal sitt xhur bħala parti 

ta' prattika medika ġenerali approvata jew f'ċentru approvat fejn it-tobba jipprovdu kura tas-saħħa 

primarja. 

 

It-taħriġ prattiku għandu jsir flimkien ma' stabbilimenti tas-saħħa jew ma' strutturi oħra li għandhom 

x'jaqsmu max-xogħol tal-mediċina ġenerali.  Bla ħsara għall-perijodi minimi stabbiliti fit-tieni 

subparagrafu, madanakollu, it-taħriġ prattiku jista' jingħata fuq perijodu ta' mhux aktar minn sitt 

xhur fi stabbilimenti approvati jew strutturi tas-saħħa oħra li għandhom x'jaqsmu max-xogħol tal-

mediċina ġenerali.  
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It-taħriġ għandu jeżigi il-parteċipazzjoni personali tat-trainee fl-attività u r-responsabbiltajiet 

professjonali tal-persuni li magħhom jaħdem. 

 

4. L-Istati Membri għandhom jissoġġettaw il-ħruġ ta' provi ta' kwalifiki formali fil-prattika 

medika ġenerali għall-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali f'taħriġ mediku bażiku msemmi fl-

Anness V, punt 5.1.1. 

 

5. L-Istati Membri jistgħu joħorġu provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4 

lil tabib li ma temmx it-taħriġ imsemmi f'dan l-Artikolu imma li temm taħriġ differenti, 

supplimentari, kif attestat mill-provi ta' kwalifiki formali maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fi 

Stat Membru. Dawn ma jistgħux madanakollu, jagħtu provi ta' kwalifiki formali jekk dan ma 

jattestax l-għarfien ta' livell ekwivalenti fil-kwalità għall-għarfien miksub mit-taħriġ li jipprovdi 

għalih dan l-Artikolu. 

 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, inter alia, sa liema punt it-taħriġ kumplimentari u l-

esperjenza professjonali diġà miksuba mill-applikant jistgħu jissostitwixxu t-taħriġ li jipprovdi 

għalih dan l-Artikolu.  

 

L-Istati Membri jistgħu joħorġi l-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4 biss 

jekk l-applikant ikun kiseb mhux inqas minn sitt xhur esperjenza fil-mediċina ġenerali fi prattika 

tal-mediċina ġenerali jew f'ċentru fejn it-tobba jipprovdu kura tas-saħħa primarja tat-tipi msemmija 

fil-paragrafu 3. 
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Artiklu 29 

 

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tobba tal-mediċina ġenerali 

 

Kull Stat Membru għandu, bla ħsara għad-disposizzjonijiet dwar id-drittijiet miksuba, jagħmel l-

eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-kuntest tas-sistema tas-sigurtà soċjali 

nazzjonali tiegħu dipendenti mill-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 

5.1.4.  

 

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw persuni li bħalissa qed jagħmlu taħriġ speċifiku fil-mediċina 

ġenerali minn din il-kondizzjoni. 

 

Artikolu 30 

 

Drittijiet miksuba speċifiċi għat-tobba tal-mediċina ġenerali 

 

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi d-drittijiet miksuba. Għandu, għaldaqstant, jagħti 

bħala dritt miksub id-dritt li wieħed jeżerċita l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas 

tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu, mingħajr il-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-

Anness V, punt 5.1.4, lit-tobba kollha li jgawdu dan id-dritt mid-data ta' referenza dikjarata f'dak 

punt bis-saħħa tad-disposizzjonijiet applikabbli għall-professjoni medika li jagħtu aċċess għall-

attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u li huma stabbiliti minn dik id-data fuq it-territorju 

tiegħu, stante li jkunu bbenefikaw mid-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 21 jew 23. 

 

L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom, fuq talba, joħorġu ċertifikat li jiddikjara 

d-dritt tat-titolari li jeżerċita l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-

sigurtà soċjali nazzjonali tagħhom, mingħajr il-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, 

punt 5.1.4, lil tobba li jgawdu mid-drittijiet miksuba skond l-ewwel subparagrafu. 
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2. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1, it-tieni 

subparagrafu, mogħtija lil ċittadini ta' Stati Membri mill-Istati Membri oħra, u għandu jagħti lil 

dawn iċ-ċertifikati l-istess effett fuq it-territorju tiegħu bħall-provi ta' kwalifiki formali li huwa 

nnifsu jagħti u li jippermettu l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas tas-

sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu. 

 

Sezzjoni 3 

 

Infermiera responsabbli mill-kura ġenerali 

 

Artikolu 31 

 

Taħriġ għall-infermiera responsabbli mill-kura ġenerali 

 

1. L-ammissjoni għat-taħriġ għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandha tkun 

tiddependi mit-tmiem ta' l-edukazzjoni ġenerali ta' 10 snin, kif attestat permezz ta' diploma, 

ċertifikat jew prova oħra maħruġa mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti fi Stat Membru jew 

b'ċertifikat li jagħti prova ta' suċċess f'eżami, ta' livell ekwivalenti, għall-ammissjoni fi skola ta' 

taħriġ għall-infermiera. 

 

2. It-taħriġ ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandha tingħata fuq bażi full-time u 

għandha tinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, punt 5.2.1.  

 

Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.2.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-

Artikolu 58(2) intiż bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku. 
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Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jirrikjedu, għal kwalunkwe Stat Membru, emendi tal-prinċipji 

leġislattivi eżistenti tiegħu relatati ma' l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward ta' taħriġ u 

kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni naturali. 

 

3. It-taħriġ ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandu jinkludi kors ta' studju ta' mhux 

inqas minn tlett snin jew 4 600 siegħa ta' taħriġ teoretiku u fi klinika, iż-żmien tat-taħriġ teoretiku 

jirrappreżenta mhux inqas minn terz u ż-żmien tat-taħriġ fi klinika mhux inqas minn nofs iż-żmien 

minimu tat-taħriġ.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet parzjali lil persuni li rċevew parti 

mit-taħriġ tagħhom f'korsijiet li huma mill-inqas ta' livell ekwivalenti. 

 

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-istituzzjonijiet li jipprovdu taħriġ għall-infermiera huma 

responsabbli mill-koordinazzjoni tat-taħriġ teoretiku u fi klinika matul il-programm kollu ta' studju. 

 

4. It-taħriġ teoretiku huwa parti mit-taħriġ għall-infermiera li minnu infermiera trainees jiksbu 

għarfien professjonali, intuwizzjoni u ħiliet meħtieġa għall-organizzazzjoni, l-għotja u l-istima tal-

kura ġenerali tas-saħħa. It-taħriġ għandu jingħata minn għalliema tal-kura mill-infermiera u minn 

persuni kompetenti oħra, fi skejjel ta' l-infermiera u fi stabbilimenti oħra ta' taħriġ magħżula mill-

istituzzjoni tat-taħriġ. 

 

5. It-taħriġ fi klinika huwa dik il-parti tat-taħriġ għall-infermiera li fih infermiera trainees 

jitgħallmu, bħala parti minn tim u b'kuntatt dirett ma' individwu f'saħħtu jew marid u/jew komunità, 

jorganizzaw, jagħtu u jistmaw il-kura komprensiva mill-infermiera , abbażi ta' l-għarfien u l-ħiliet li 

huma jkunu kisbu.  L-infermier trainee għandu jitgħallem mhux biss kif jaħdem fi grupp, imma 

wkoll kif imexxi grupp u jorganizza l-kura ġenerali mill-infermiera, inkluża l-edukazzjoni dwar is-

saħħa għal individwi u gruppi żgħar, fl-istitut għas-saħħa jew fil-komunità.  
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Dan it-taħriġ għandu jsir fi sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tas-saħħa u fil-komunità, taħt ir-

responsabbiltà ta' għalliema infermiera, b'koperazzjoni ma' infermiera kwalifikati oħra u assistiti 

minnhom. Persunal ieħor kwalifikat jista' wkoll jieħu parti fil-proċess tat-tagħlim. 

 

Infermiera trainees għandhom jipparteċipaw fl-attivitajiet tad-dipartiment in kwistjoni safejn dawk 

l-attivitajiet huma adattati għat-taħriġ tagħhom, li jwassal sabiex jitgħallmu jassumu r-

responsabbilitajiet involuti fil-kura mill-infermiera. 

 

6. Taħriġ għall-infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-

persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin: 

 

(a) għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom hi bbażata l-infirmerija ġenerali, inkluż fehma 

suffiċjenti ta' l-istruttura, il-funzjonijiet fiżjoloġiċi u l-imġieba ta' persuni b'saħħithom u 

morda, u tar-relazzjoni bejn l-istat tas-saħħa u l-ambjent fiżiku u soċjali tal-bniedem; 

 

(b) għarfien suffiċjenti dwar in-natura u l-etika tal-professjoni u tal-prinċipji ġenerali tas-saħħa u 

s-sengħa tal-kura; 

 

(ċ) esperjenza klinika adegwata; din l-esperjenza, li għandha tingħażel għall-valur ta' taħriġ 

tagħha, għandha tkun miksuba taħt is-sorveljanza ta' persunal ta' infermiera kwalifikat u 

f'postijiet fejn in-numru ta' persunal kwalifikat u t-tagħmir huma approprjati għall-kura tal-

pazjenti mill-infermiera; 
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(d) l-abiltà li wieħed jipparteċipa fit-taħriġ prattiku ta' persunal tas-saħħa u l-esperjenza li taħdem 

ma' dan il-persunal; 

 

(e) l-esperjenza li wieħed jaħdem ma' membri ta' professjonijiet oħrajn fis-settur tas-saħħa. 

 

Artikolu 32 

 

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali 

 

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet professjonali ta' infermiera responsabbli mill-kura 

ġenerali huma l-attivitajiet eżerċitati fuq bażi professjonali u msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2. 

 

Artikolu 33 

 

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-infermiera responsabbli mill-kura ġenerali 

 

1. Fejn ir-regoli ġenerali tad-drittijiet miksuba japplikaw għal infermiera responsabbli mill-kura 

ġenerali, l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 23 kellhom jinkludu responsabbiltà sħiħa għall-

ippjanar, l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-kura mogħtija lill-pazjent mill-infermiera. 
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2. Rigward il-kwalifika Pollakka ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, id-

disposizzjonijiet tad-drittijiet miksuba li ġejjin biss għandhom japplikaw, madankollu soġġett għall-

paragrafu 3. Fil-każ ta' ċittadini ta' l-Istati Membri li l-prova ta' kwalifiki formali bħala infermiera 

responsabbli mill-kura ġenerali kienet mogħtija mill-Polonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, jew it-taħriġ 

tagħhom beda fil-Polonja qabel l-1 ta' Mejju 2004 u li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi tat-taħriġ 

stabbiliti fl-Artikolu 31, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu li l-provi li ġejjin ta' kwalifiki 

formali bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali huma prova suffiċjenti jekk ikunu 

akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li dawk iċ-ċittadini ta' l-Istati Membri kienu jeżerċitaw 

effettivament u legalment l-attivitajiet ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali fil-Polonja 

għall-perijodu speċifikat hawn taħt: 

 

(a) provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera f'livell ta' lawrja (dyplom licencjata 

pielęgniarstwa) – mhux inqas minn tlett snin konsekuttivi matul il-ħames snin preċedenti 

għad-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat, 

 

(b) provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera li jiċċertifikaw it-temma ta' edukazzjoni post-

sekondarja miksuba minn skola medika vokazzjonali (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki 

dyplomowanej) – mhux inqas minn ħames snin konsekuttivi matul is-seba' snin preċedenti 

għad-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat. 

 

L-attivitajiet imsemmija għandhom ikunu nkludew it-teħid ta' responsabbiltà sħiħa għall-ippjanar, l-

organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-kura mill-infermiera mogħtija lill-pazjent. 
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3. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-provi ta' kwalifiki formali fil-kura mill-infermiera 

mogħtija fil-Polonja, lil infermiera li temmew it-taħriġ tagħhom qabel l-1 ta' Mejju 2004, imma li 

ma jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi tat-taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 31, attestati minn diploma 

ta' "bachelor" li nkisbet abbażi ta' programm ta' upgrading speċjali skond l-Artikolu 11 ta' l-Att ta' l-

20 ta' April 2004 dwar l-emenda għall-Att dwar il-professjonijiet ta' infermiera u qwiebel u dwar xi 

atti legali oħra (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-30 ta' April 2004 Nru. 92, pos. 885), 

u fir-Regolament tal-Ministru tas-Saħħa tal-11 ta' Mejju 2004 dwar il-kondizzjonijiet dettaljati għal 

taħriġ għal infermiera u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta' skola sekondarja (eżami finali – matura) 

u huma gradwati minn liċei mediċi u ta' skejjel mediċi vokazzjonali li jipprovdu tagħlim fil- 

professjonijiet ta' infermier u qabla (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-13 ta' Mejju 

2004 Nru. 110, pos. 1170), bl-għan li jkun verifikat li l-persuna konċernata għandha livell ta' 

għarfien u ta' kompetenza li huma komparabbli ma' dak ta' infermiera li għandhom il-kwalifiki li, 

fil-każ tal-Polonja, huma stabbiliti fl-Anness V, punt 5.2.2.  

 

Sezzjoni 4 

 

Tobba dentisti 

 

Artikolu 34 

 

Taħriġ bażiku fid-dentistrija 

 
1. L-ammissjoni għat-taħriġ bażiku fid-dentistrija jippresupponi l-pussess ta' diploma jew ta' 

ċertifikat li jagħtu aċċess, għall-istudji in kwistjoni, għal universitajiet jew istituti superjuri ta' livell 

rikonoxxut bħala ekwivalenti, fi Stat Membru. 
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2. It-taħriġ bażiku fid-dentistrija għandu jinkludi total ta' mhux inqas minn ħames snin ta' studju 

teoretiku u prattiku full-time, li jinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, punt 5.3.1 u 

mogħti f'università, f'istitut superjuri li jipprovdi taħriġ li huwa rikonoxxut bħala ta' livell 

ekwivalenti jew taħt is-sorveljanza ta' università.  

 

Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.3.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-

Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku. 

 

Tali aġġornamenti m'għandhomx jirrikjedu, għal kwalunkwe Stat Membru, xi emenda tal-prinċipji 

leġislattivi eżistenti tiegħu relatati mas-sistema ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-

kondizzjonijiet ta' aċċess minn persuni naturali. 

 

3. Taħriġ bażiku fid-dentistrija għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-

għarfien u l-ħiliet li ġejjin: 

 

(a) għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom hi bbażata d-dentistrija u fehma tajba tal-metodi 

xjentifiċi, inklużi l-prinċipji tal-kejl tal-funzjonijiet bijoloġiċi, l-istima ta' fatti stabbiliti 

xjentifikament u l-analiżi ta' data; 

 

(b) għarfien xieraq tal-kostituzzjoni, il-fiżjoloġija u l-imġieba ta' persuni b'saħħithom u morda kif 

ukoll l-influwenza ta' l-ambjent naturali u soċjali fuq l-istat tas-saħħa tal-bniedem, sa fejn 

dawn il-fatturi jolqtu id-dentistrija; 
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(ċ) għarfien adegwat ta' l-istruttura u l-funzjoni tas-snien, il-ħalq, ix-xedaq u t-tessuti assoċjati, 

kemm b'saħħithom kif ukoll morda, u r-relazzjoni tagħhom ma' l-istat ġenerali tas-saħħa u l-

benesseri fiżiku u soċjali tal-pazjent; 

 

(d) għarfien adegwat tad-dixxiplini u l-metodi kliniċi, li jipprovdu d-dentist bi stampa körenti ta' 

anomaliji, leżjonijiet u mard tas-snien, tal-ħalq, tax-xedaq u tat-tessuti assoċjati u tad-

dentistrija preventiva, dijanjostika u terapewtika; 

 

(e) esperjenza klinika xierqa taħt superviżjoni xierqa. 

 

Dan it-taħriġ għandu jipprovdih bil-ħiliet neċessarji għall-eżerċizzju ta' l-attivitajiet kollha li 

jinvolvu l-prevenzjoni, id-dijanjosi u t-trattament ta' l-anomaliji u l-mard tas-snien, tal-ħalq, tax-

xedaq u tat-tessuti assoċjati. 

 

Artikolu 35 

 

Taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija 

 

1. L-ammissjoni għat-taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija għandu jinvolvi t-tmiem u l-validazzjoni 

ta' ħames snin ta' struzzjoni teoretika u prattika fil-qafas tat-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 34, jew il-

pussess tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 23 u 37. 
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2. Taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija għandu jinvolvi struzzjoni teoretika u prattika f'ċentru ta' 

università, f'ċentru ta' tagħlim u riċerka dwar it-trattament jew, fejn xieraq, fi stabbiliment tas-saħħa 

approvat għal dak l-iskop mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. 

 

It-taħriġ full-time speċjalizzat fid-dentistrija għandu jkun għal minimu ta' tlett snin sorveljat mill-

awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Għandu jinvolvi l-parteċipazzjoni personali tat-tabib dentist li 

qed jitħarreġ sabiex ikun speċjalista fl-attività u fir-responsabbilitajiet ta' l-istabbiliment konċernat. 

 

Il-perijodu minimu ta' taħriġ imsemmi fit-tieni subparagrafu jista' jiġi emendat skond il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku. 

 

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-prova ta' taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija tiddependi 

mill-pussess ta' provi ta' taħriġ bażiku fid-dentistrija msemmi fl-Anness V, punt 5.3.2. 

 

Artikolu 36 

 

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tobba dentisti 

 

1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet professjonali bħala tobba dentisti huma l-

attivitajiet definiti fil-paragrafu 3 u eżerċitati taħt il-kwalifiki professjonali elenkati fl-Anness V, 

punt 5.3.2. 
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2. Il-professjoni ta' tabib dentist għandha tkun ibbażata fuq taħriġ fid-dentistrija msemmi fl-

Artikolu 34 u għandu jikkostitwixxi professjoni speċifika li hija distinta minn professjonijiet oħrajn 

mediċi ġenerali jew speċjalizzati . L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tabib dentist 

jirrikjedi l-pussess tal-kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.3.2.  It-titulari ta' tali provi 

ta' kwalifiki formali għandhom ikunu trattati bl-istess mod bħal dawk li għalihom japplikaw l-

Artikoli 23 jew 37. 

 

3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li tobba dentisti huma kapaċi ġeneralment li jiksbu 

aċċess u jwettqu attivitajiet ta' prevenzjoni, dijanjosi u trattament ta' l-anomaliji u l-mard tas-snien, 

tal-ħalq, tax-xedaq u tat-tessuti assoċjati, b'kont dovut tad-disposizzjonijiet regolamentari u r-regoli 

ta' l-etika professjonali dwar id-dati ta' referenza msemmija fl-Anness V, punt 5.3.2. 

 

Artikolu 37 

 

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għat-tobba dentisti 

 

1. Kull Stat Membru għandu, għall-finijiet ta' l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala 

tobba dentisti taħt il-kwalifiki elenkati fl-Anness V, punt 5.3.2, jirrikonoxxi l-provi ta' kwalifiki 

formali bħala tabib maħruġa mill-Italja, Spanja, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja lil 

persuni li bdew it-taħriġ mediku tagħhom fid-data jew qabel id-data ta' referenza msemmija f'dak l-

Anness għall-Istati Membri konċernati, li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat maħruġ mill-

awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru. 
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Iċ-ċertifikat għandu juri li ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti: 

(a) li l-persuni in kwistjoni kienu jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36 

effettivament, legalment u prinċipalment f'dak l-Istat Membru għal mhux inqas minn 

tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat, 

(b) li dawk il-persuni huma awtorizzati li jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija taħt l-istess 

kondizzjonijiet bħala titolari ta' provi ta' kwalifiki formali elenkati għal dak l-Istat 

Membru fl-Anness V, punt 5.3.2. 

Persuni li temmew b'suċċess mhux inqas minn tlett snin ta' studju, iċċertifikat mill-awtoritajiet 

kompetenti fl-Istat Membru konċernat bħala li hu ekwivalenti għat-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 34, 

għandhom ikunu eżenti mit-tlett snin ta' esperjenza taħt forma ta' xogħol prattiku msemmi fit-tieni 

subparagrafu, punt a). 

Rigward ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja, provi ta' kwalifiki formali miksuba f'dik li qabel kienet 

iċ-Cekoslovakkja għandhom jingħataw l-istess livell ta' rikonoxximent bħala provi Ċeki u Slovakki 

ta' kwalifiki formali u taħt l-istess kondizzjonijiet stabbiliti fis-subparagrafi preċedenti. 

 

2. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib maħruġa fl-

Italja lil persuni li bdew it-taħriġ mediku universitarju tagħhom wara t-28 ta' Jannar 1980 u mhux 

aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1984, akkumpanjati minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet 

kompetenti Taljani. 
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Iċ-ċertifikat għandu juri li t-tlett kondizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti: 

 

(a) li l-persuni in kwistjoni għaddew mit-test rilevanti ta' kapaċità miżmum mill-awtoritajiet 

kompetenti Taljani intiż sabiex jiġi stabbilit li dawk il-persuni jipposjedu livell ta' għarfien u 

ta' ħiliet li huwa komparabbli għal dak ta' persuni li jippossjedu provi ta' kwalifiki formali 

elenkati għall-Italja fl-Anness V, punt 5.3.2, 

 

(b) kienu jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36 effettivament, legalment u 

prinċipalment fl-Italja għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li 

jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat, 

 

(ċ) li dawk il-persuni huma awtorizzati li jeżerċitaw jew  li effettivament, legalment u 

prinċipalment jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36 , taħt l-istess kondizzjonijiet 

bħat-titolari ta' provi ta' kwalifiki formali elenkati għall-Italja fl-Anness V, punt 5.3.2. 

 

Persuni li temmew b'suċċess mhux inqas minn tlett snin ta' studju ċċertifikat mill-awtoritajiet 

kompetenti bħala ekwivalenti għat-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 34 għandhom ikunu eżenti mit-test 

ta' kapaċità msemmi fit-tieni subparagrafu, punt (a). 

 

Persuni li bdew it-taħriġ mediku universitarju tagħhom wara l-31 ta' Diċembru 1984, għandhom 

ikunu ttrattati bl-istess mod bħal dawk imsemmija hawn qabel, kemm-il darba t-tlett snin ta' studju 

msemmija hawn qabel bdew qabel il-31 ta' Diċembru 1994. 
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Sezzjoni 5 

 

Kirurgi veterinarji 

 

Artikolu 38 

 

It-taħriġ tal-kirurgi veterinarji 

 

1. It-taħriġ tal-kirurgi veterinarji għandu jkun magħmul minn total ta' mhux inqas minn ħames 

snin ta' studju teoretiku u prattiku full-time f'università jew f'istitut superjuri li jipprovdi taħriġ 

rikonoxxut bħala li huwa ta' livell ekwivalenti, jew taħt is-superviżjoni ta' università, li jkopri mill-

inqas il-programm ta' studju msemmi fl-Anness V, punt 5.4.1. 

 

Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.4.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-

Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku. 

 

Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jirrikjedu, għal kwalunkwe Stat Membru, emenda tal-prinċipji 

leġislattivi eżistenti tiegħu relatati ma' -l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-

kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni naturali. 

 

2. L-ammissjoni għat-taħriġ  veterinarju għandu jkun jiddependi fuq il-pussess ta' diploma jew 

ċertifikat li jintitola t-titulari sabiex jidħol għall-istudji in kwistjoni, f'universitajiet jew istituti ta' 

edukazzjoni superjuri rikonoxxuti minn Stat Membru bħala li huma ta' livell ekwivalenti għall-

finijiet ta' l-istudju rilevanti. 
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3. It-taħriġ ta' kirurgu veterinarju għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna in kwistjoni tkun 

kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin: 

 

(a) għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom huma bbażati l-attivitajiet tal-kirurgu veterinarju; 

 

(b) għarfien adegwat ta' l-istruttura u l-funzjonjiet ta' annimali b'saħħithom, tat-trobbija, tar-

riproduzzjoni u l-iġjene in ġenerali tagħhom, kif ukoll ta' l-għalf tagħhom, inkluża t-

teknoloġija involuta fil-fabbrikazzjoni u l-preservazzjoni ta' l-ikel li jikkorrispondu għall-

bżonnijiet tagħhom; 

 

(ċ) għarfien adegwat ta' l-imġieba u l-protezzjoni ta' l-annimali; 

 

(d) għarfien adegwat tal-kawżi, natura, żvilupp, effetti, dijanjosi u trattament tal-mard ta' l-

annimali, kemm jekk kunsidrati individwalment kif ukoll fi gruppi, inkluż għarfien speċjali 

tal-mard li jista' jiġi trasmess lill-bnedmin; 

 

(e) għarfien adegwat tal-mediċina preventiva; 

 

(f) għarfien adegwat ta' l-iġjene u t-teknoloġija involuti fil-produzzjoni, fabbrikazzjoni u tqegħid 

fiċ-ċirkolazzjoni ta' l-ikel ta' l-annimali jew l-ikel li joriġina mill-annimali maħsuba għall-

konsum uman; 

 

(g) għarfien adegwat tal-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw mas-

suġġetti elenkati hawn qabel; 

 

(h) esperjenza klinika u esperjenza prattika oħra adegwati taħt sorveljanza approprjata. 
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Artikolu 39 

 

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-kirurgi veterinarji 

 

Bla ħsara għall-Artikolu 23(4), rigward iċ-ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali 

tagħhom bħala kirurgi veterinarji kienu maħruġa, mill-Estonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, jew li t-

taħriġ tagħhom beda fl-Estonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu tali 

provi ta' kwalifiki formali bħala kirurgu veterinarju jekk ikunu akkumpanjati minn ċertifikat li 

jiddikjara li tali persuni kienu jeżerċitaw l-attivitajiet in kwistjoni effettivament u legalment fl-

Estonja għal mhux inqas minn ħames snin konsekuttivi matul is-seba' snin li jippreċedu l-għoti taċ-

ċertifikat. 

 

Sezzjoni 6 

 

Qwiebel 

 

Artikolu 40 

 

It-taħriġ ta' qwiebel 

 

1. It-taħriġ tal-qwiebel għandu jkun magħmul minn total ta' mhux inqas minn: 

 

(a) taħriġ full-time speċifiku bħala qabla li jkun magħmul mhux inqas minn minn tliet snin ta' 

studju teoretiku u prattiku (rotta I) li jinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, 

punt 5.5.1,  

jew 
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(b) taħriġ full-time speċifiku bħala qabla għal perijodu ta' tmintax-il xahar (rotta II), li jkun 

magħmul mill-programm ta' studju deskritt fl-Anness V, punt 5.5.1, li ma kienx is-soġġett ta' 

taħriġ ekwivalenti għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali.  

 

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li istituzzjonijiet li jipprovdu taħriġ għall-qwiebel huma 

responsabbli sabiex jikkordinaw it-teorija u l-prattika matul il-programm ta' studju. 

 

Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.5.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-

Artikolu 58(2) sabiex jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku. 

 

Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jinvolvu, għal xi Stat Membru, emenda tal-prinċipji leġislattivi 

eżistenti tiegħu rigward l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal 

aċċess minn persuni naturali. 

 

2. L-aċċess għat-taħriġ fil-professjoni tal-qabla għandu jkun jiddependi fuq xi waħda minn dawn 

il-kondizzjonijiet: 

 

(a) tmiem ta' mhux inqas minn l-ewwel għaxar snin ta' edukazzjoni ġenerali fi skola għar-rotta I, 

jew 

 

(b) pussess ta' provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali 

msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2 għar-rotta II. 
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3. It-taħriġ bħala qabla għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien 

u l-ħiliet li ġejjin: 

 

(a) għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom huma bbażati l-attivitajiet tal-qwiebel, b'mod 

partikolari l-ostetrija u l-ġinekoloġija; 

 

(b) għarfien adegwat ta' l-etika tal-professjoni u tal-leġislazzjoni professjonali; 

 

(ċ) għarfien dettaljat tal-funzjonijiet bijoloġiċi, l-anatomija u l-fiżjoloġija fil-qasam ta' l-ostetrija 

u tat-trabi tat-twelid, kif ukoll għarfien tar-relazzjoni bejn l-istat tas-saħħa u l-ambjent fiżiku u 

soċjali tal-bniedem, u ta' l-imġieba tiegħu; 

 

(d) esperjenza klinika adegwata f'istituzzjonijiet approvati taħt is-sorveljanza ta' persunal 

kwalifikat fil-professjoni tal-qwiebel u fl-ostetrija; 

 

(e) fehma adegwata tat-taħriġ tal-persunal tas-saħħa u esperjenza ta' xogħol ma' dan il-persunal. 
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Artikolu 41 

 

Proċeduri għar-rikonoxximent ta' provi ta' kwalifiki formali bħala qabla 

 

1. Il-provi ta' kwalifiki formali bħala qabla msemmija fl-Anness V, punt 5.5.2 għandhom ikunu 

soġġetti għal rikonoxximent awtomatiku skond l-Artikolu 21 safejn dawn jissodisfaw waħda mill-

kriterji li ġejjin: 

 

(a) Taħriġ full-time ta' mhux inqas minn tlett snin bħala qabla: 

 

(i) jew li jkun jiddependi mill-pussess ta' diploma, ċertifikat jew provi oħra ta' kwalifiki 

formali li jagħtu aċċess għal universitajiet jew istituzzjonijiet ta' edukazzjoni superjuri, 

inkella li jiggarantixxu livell ekwivalenti ta' għarfien; jew 

 

(ii) segwit minn esperjenza ta' sentejn ta' prattika professjonali li għalih ġie maħruġ 

ċertifikat skond il-paragrafu 2. 

 

(b) Taħriġ full-time bħala qabla ta' mhux inqas minn sentejn jew ta' 3 600 siegħa, li jkun 

jiddependi mill-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera responsabbli mill-kura 

ġenerali msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2. 

 

(ċ) Taħriġ full-time bħala qabla ta' mhux inqas minn 18-il xahar jew 3 000 siegħa li jkun 

jiddependi mill-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera responsabbli mill-kura 

ġenerali msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2 u segwit minn sena ta' prattika professjonali li 

għalih ġie maħruġ ċertifikat skond il-paragrafu 2. 
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2. Iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat 

Membru ta' l-oriġini.  Għandu jiċċertifika illi t-titolari, wara li kiseb il-provi ta' kwalifiki formali ta' 

qabla, eżerċita b'mod sodisfaċenti l-attivitajiet kollha ta' qabla għal perijodu korrispondenti fi sptar 

jew stabbiliment ieħor tas-saħħa approvat għal dak l-iskop. 

 

Artikolu 42 

 

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala qabla 

 

1. Id-disposizzjonijiet ta' din is-sezzjoni għandhom japplikaw għall-attivitajiet ta' qwiebel kif 

imfissra f'kull Stat Membru, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, u eżerċitati taħt it-titoli 

professjonali stabbiliti fl-Anness V, punt 5.5.2. 

 

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-qwiebel jista' jkollhom aċċess għal u jeżerċitaw 

mill-inqas l-attivitajiet li ġejjin: 

 

(a) li jipprovdu informazzjoni u pariri sodi dwar l-ippjanar tal-familja; 

 

(b) li jagħmlu dijanjosi tat-tqala u jikkontrollaw it-tqala normali; li jwettqu l-eżamijiet neċessarji 

għall-kontroll ta' l-iżvilupp tat-tqala normali; 

 

(ċ) li jippreskrivu jew jagħtu pariri dwar l-eżamijiet neċessarji għad-dijanjosi l-iktar kmieni 

possibbli ta' tqala riskjuża; 
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(d) li jipprovdu programm ta' preparazzjoni għall-ġenituri u preparazzjoni kompleta għall-ħlas 

inklużi pariri dwar l-iġjene u n-nutrizzjoni; 

 

(e) li jieħdu ħsieb u jassistu lill-omm waqt il-ħlas u li jagħmlu monitoraġġ tal-kondizzjoni tal-fetu 

fl-utru bil-mezzi kliniċi u tekniċi approprjati; 

 

(f) li jamministraw ħlas spontanju inkluż meta meħtieġ episjotomiji u f'każijiet urġenti twelid 

maqlub tat-tarbija; 

 

(g) li jagħrfu s-sinjali ta' twissija ta' anormalitajiet fl-omm jew fit-tarbija li jeħtieġu li jiġi 

informat tabib u li jassistu lil dan ta' l-aħħar meta xieraq; li jieħdu l-miżuri neċessarji ta' 

emerġenza fl-assenza ta' tabib, b'mod partikolari t-tneħħija bl-idejn tal-plaċenta, 

possibbilment segwita b'eżami manwali ta' l-utru; 

 

(h) li jeżaminaw u jieħdu ħsieb it-tarbija tat-twelid; li jieħdu l-inizjattivi kollha meħtieġa li huma 

neċessarji f'każ ta' bżonn u li jwettqu meta neċessarju risuxxitazzjoni immedjata; 

 

(i) li jieħdu ħsieb u jagħmlu monitoraġġ tal-progress ta' l-omm fil-perijodu wara l-ħlas u li jagħtu 

l-pariri kollha neċessarji lill-omm dwar il-kura tat-tarbija biex jgħinuha tassigura l-aħjar 

progress tat-tarbija tat-twelid; 

 

(j) li jsegwu t-trattament preskritt mit-tobba; 

 

(k) li jħejju r-rapporti bil-miktub neċessarji. 
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Artikolu 43 

 

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-qwiebel 

 

1. Kull Stat Membru għandu, fil-każ ta' ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali 

tagħhom bħala qabla jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40 iżda li, bis-

saħħa ta' l-Artikolu 41, mhumiex rikonoxxuti jekk ma jkunux akkumpanjati minn ċertifikat ta' 

prattika professjonali msemmi fl-Artikolu 41(2), jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti dawk il-

kwalifiki formali maħruġa minn dawk l-Istati Membri qabel id-data ta' referenza msemmija fl-

Anness VI, punt 5.5.2, akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li dawk iċ-ċittadini eżerċitaw l-

attivitajiet in kwistjoni effettivament u legalment għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi 

matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat. 

 

2. Il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw għaċ-ċittadini ta' Stati 

Membri li l-provi ta' kwalifiki formali bħala qabla jiċċertifika t-tmiem ta' taħriġ irċevut fit-territorju 

ta' dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja u li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi 

ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40 imma fejn il-provi ta' kwalifiki formali, bis-saħħa ta' l-Artikolu 41, 

mhumiex rikonoxxuti jekk ma jkunux akkumpanjati minn ċertifikat ta' esperjenza professjonali 

msemmi fl-Artikolu 41(2), fejn jagħtu prova ta' kors ta' taħriġ li beda qabel it-3 ta' Ottubru 1990. 

 

3. Rigward il-provi Pollakki ta' kwalifiki formali, id-disposizzjonijiet dwar id-drittijiet miksuba 

li ġejjin biss għandhom japplikaw. 
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Fil-każ ta' ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali tagħhom bħala qabla kienet 

mogħtija mill-Polonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, jew li t-taħriġ tagħhom beda fil-Polonja qabel l-1 ta' 

Mejju 2004, u li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40, l-Istati 

Membri għandhom jirrikonoxxu l-provi ta' kwalifiki formali li ġejjin bħala qabla jekk ikunu 

akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li l-persuni konċernati eżerċitaw l-attivitajiet in kwistjoni 

effettivament u legalment għal perijodu speċifikat hawn taħt: 

 

(a) provi ta' kwalifiki formali bħala qabla f'livell ta' lawrja (dyplom licencjata położnictwa): 

mhux inqas minn tlett snin konsekuttivi matul il-ħames snin ta' qabel id-data tal-ħruġ taċ-

ċertifikat, 

 

(b) provi ta' kwalifiki formali bħala qabla li jiċċertifikaw it-tmiem ta' edukazzjoni post-sekondarja 

miksuba minn skola medika vokazzjonali (dyplom położnej): mhux inqas minn ħames snin 

konsekuttivi matul is-seba' snin ta' qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat. 
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4. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-provi ta' kwalifiki formali bħala qabla mogħtija fil-

Polonja, lil infermiera li temmew it-taħriġ tagħhom qabel l-1 ta' Mejju 2004, imma ma  

jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi tat-taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40, attestati b'diploma 

"bachelor" miksub  abbażi ta' programm ta' aġġornament speċjali li jinsab fl-Artikolu 11 ta' l-Att ta' 

l-20 ta' April 2004 dwar l-emendi għall-Att dwar il-professjonijiet ta' infermiera u qwiebel u dwar xi 

atti legali oħra (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-30 ta' April 2004 Nru. 92, pos. 885), 

u r-Regolament tal-Ministru tas-Saħħa tal-11 ta' Mejju 2004 dwar il-kondizzjonijiet dettaljati għall-

taħriġ lil infermiera u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta' skola sekondarja (eżami finali – matura) u 

huma gradwatti minn liċew mediku u skejjel mediċi vokazzjonali li jipprovdu tagħlim fil-

professjoni ta' infermiera u qabla (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika tal-Polonja tat-13 ta' Mejju 2004 

Nru. 110, pos. 1170), bl-għan li jkun verifikat li l-persuna konċernata għandha livell ta' għarfien u 

kompetenza komparabbli ma' dik tal-qwiebel li għandhom il-kwalifiki li, fil-każ tal-Polonja, huma 

stabbiliti fl-Anness V, punt 5.5.2. 
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Sezzjoni 7 

 

Spiżjar 

 

Artikolu 44 

 

Taħriġ bħala spiżjar 

 

1. L-ammissjoni għal kors ta' taħriġ bħala spiżjar għandu jkun jiddependi mill-pussess ta' 

diploma jew ċertifikat li jagħti aċċess, fi Stat Membru, għall-istudji in kwistjoni, għal universitajiet 

jew istituti superjuri ta' livell rikonoxxut bħala ekwivalenti. 

 

2. Provi ta' kwalifiki formali bħala spiżjar għandhom jagħtu prova ta' għal taħriġ li jkopri perijod 

ta' mhux inqas minn ħames snin u li jkun jinkludi mhux inqas minn: 

 

(a) erba' snin ta' taħriġ teoretiku u prattiku full-time f'università jew f'istituzzjoni ta' edukazzjoni 

superjuri ta' livell li huwa rikonoxxut bħala ekwivalenti, jew taħt is-sorveljanza ta' università; 

 

(b) apprendistat ta' sitt xhur fi spiżerija miftuħa għall-pubbliku jew fi sptar taħt is-sorveljanza tad-

dipartiment farmaċewtiku ta' dak l-isptar. 

 

Dak iċ-ċiklu ta' taħriġ għandu jinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, punt 5.6.1. 

Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.6.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-

Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku. 
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Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jinvolvu, għal xi Stat Membru, emendi tal-prinċipji leġislattivi 

eżistenti tiegħu rigward l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal 

aċċess minn persuni naturali. 

 

3.  It-taħriġ għall-ispiżjara għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-

għarfien u l-ħiliet li ġejjin: 

 

(a) għarfien adegwat tal-mediċini u s-sustanzi użati fil-fabbrikazzjoni tal-mediċini; 

 

(b) għarfien adegwat tat-teknoloġija farmaċewtika u l-ittestjar fiżiku, kimiku, bijoloġiku u 

mikrobijoloġiku ta' prodotti mediċinali; 

 

(ċ) għarfien adegwat tal-metabolismu u l-effetti ta' prodotti mediċinali u ta' l-azzjoni ta' sustanzi 

tossiċi, u ta' l-użu ta' prodotti mediċinali; 

 

(d) għarfien adegwat għall-istima ta' data xjentifika li tikkonċerna mediċini sabiex tkun tista' tiġi 

fornuta informazzjoni kif imiss fuq il-bażi ta' dan l-għarfien; 

 

(e) għarfien adegwat tar-rekwiżiti legali u oħrajn assoċjati mal-prattika tal-farmaċija. 
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Artikolu 45 

 

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' spiżjar 

 

1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet ta' spiżjar huma dawk, li l-aċċess għalihom u l-

eżerċizzju tagħhom jiddependi, f'wieħed mill-Istati Membri jew aktar, mill-kwalifiki professjonali u 

li huma miftuħa għat-titolari ta' provi ta' kwalifiki formali tat-tipi elenkati fl-Anness V, punt 5.6.2.  

 

2. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li t-titolari ta' provi ta' kwalifiki formali fil-farmaċija 

f'livell universitarju jew f'livell ikkunsidrat bħala ekwivalenti, li jissodisfaw id-disposizzjonijiet ta' 

l-Artikolu 44, jistgħu jgawdu aċċess għal u jwettqu mhux inqas minn l-attivitajiet li ġejjin, soġġett 

għar-rekwiżit, fejn xieraq, ta' esperjenza professjonali supplimentari: 

 

(a) il-preparazzjoni tal-forma farmaċewtika ta' prodotti mediċinali; 

 

(b) il-fabbrikazzjoni u l-ittestjar ta' prodotti mediċinali; 

 

(ċ) l-ittestjar ta' prodotti mediċinali f'laboratorju għall-kontroll tal-prodotti mediċinali; 

 

(d) il-ħażna, il-preservazzjoni u d-distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali fl-istadju tal-bejgħ bl-

ingrossa; 
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(e) il-preparazzjoni, l-ittestjar, il-ħażna u l-provvista ta' prodotti mediċinali fl-ispiżjeriji miftuħa 

għall-pubbliku; 

 

(f) il-preparazzjoni, l-ittestjar, il-ħażna u t-tqassim ta' prodotti mediċinali fl-isptarijiet; 

 

(g) l-għoti ta' informazzjoni u pariri dwar prodotti mediċinali. 

 

3. Jekk Stat Membru jagħmel l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' waħda mill-attivitajiet ta' farmaċista 

jiddependi mill-esperjenza professjonali supplimentari, flimkien mal-pussess ta' provi ta' kwalifiki 

formali msemmija fl-Anness VI, punt 5.6.2, dak l-Istat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova 

suffiċjenti f'dan ir-rigward ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ta' l-

oriġini li jiddikjara li l-persuna konċernata eżerċitat dawk l-attivitajiet fl-Istat Membru ta' l-oriġini 

għal perijodu simili. 

 

4. Ir-rikonoxximent imsemmi fil-paragrafu 3 m'għandux japplika fir-rigward tal-perijodu ta' 

sentejn ta' esperjenza professjonali rekwiżita fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu għall-għoti ta' 

konċessjoni għal farmaċija pubblika ta' l-Istat. 

 

5. Jekk, fis-16 ta' Settembru 1985, Stat Membru kellu eżami kompetittiv intiż sabiex jintgħażlu 

minn fost it-titolari msemmija fil-paragrafu 2, dawk li għandhom ikunu awtorizzati li jsiru  sidien ta' 

farmaċiji ġodda li l-kreazzjoni tagħhom kienet deċiża bħala parti minn sistema nazzjonali ta' 

diviżjoni ġeografika, dak l-Istat Membru jista',  b'deroga mill-paragrafu 1, jipproċedi b'dak l-eżami 

u jirrikjedi ċittadini ta' Stati Membri li għandhom provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, 

punt 5.6.2 jew li jibbenefikaw mid-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 23, sabiex  jipparteċipaw fih. 
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Sezzjoni 8 

 

Perit 

 

Artikolu 46 

 

Taħriġ ta' periti 

 

1. It-taħriġ bħala perit għandu jkopri total  ta' mill-inqas erba' snin ta' studji full-time jew sitt snin 

ta' studju, li minnhom tliet snin ikunu fuq bażi full-time, f'università jew istituzzjoni edukattiva 

paragunabbli. It-taħriġ għandu jwassal għat-tmiem b'suċċess ta' eżami f'livell universitarju. 

 

Dak it-taħriġ, li għandu jkun ta' livell universitarju, u li tiegħu l-arkitettura hija l-komponent 

prinċipali , għandu jżomm bilanċ bejn l-aspetti teoretiċi u prattiċi ta' taħriġ arkitetturali u 

jiggarantixxi il-kisba tal-għarfien u l-ħiliet li ġejjin: 

 

(a) kapaċità għall-ħolqien ta' disinji arkitettoniċi li jissodisfaw ir-rekwiżiti kemm ta' l-estetika u 

kemm tat-teknika; 

 

(b) għarfien adegwat ta' l-istorja u t-teoriji ta' l-arkitettura u l-arti konnessi magħhom, it-

teknoloġiji u x-xjenzi umani; 

 

(ċ) għarfien adegwat tal-belle arti bħala influwenza fuq il-kwalità tad-disinn arkitettoniku; 

 

(d) għarfien adegwat dwar id-disinn urbanistiku, il-pjanifikazzjoni u l-ħiliet involuti fil-proċess ta' 

l-ippjanar; 
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(e) fehma tar-relazzjoni bejn in-nies u l-bini, u bejn il-bini u l-ambjent tiegħu, u tal-ħtieġa li jiġu 

relatati il-bini u l-ispazji ta' bejniethom mal-ħtiġijiet tal-bniedem u l-iskala; 

 

(f) fehma tal-professjoni ta' l-arkitettura u r-rwol tal-perit fis-soċjetà, partikolarment fit-tħejjija ta' 

istruzzjonijiet li jqisu l-fatturi soċjali; 

 

(g) fehma tal-metodi ta' investigazzjoni u ta' tħejjija ta' istruzzjoni għal proġett ta' disinn; 

 

(h) fehma tad-disinn strutturali, il-problemi ta' kostruzzjoni u ta' inġinerija assoċjati mad-disinn 

tal-bini; 

 

(i) għarfien adegwat tal-problemi fiżiċi u t-teknoloġiji u l-funzjoni tal-bini biex jipprovduhom 

bil-kondizzjonijiet interni komdi u ta' protezzjoni kontra l-klima; 

 

(j) il-ħiliet meħtieġa fid-disinn biex jintlaħqu r-rekwiżiti ta' l-utenti tal-bini fi ħdan ir-

restrizzjonijiet imposti mill-fatturi ta' l-ispiża u mir-regolamenti tal-bini; 

 

(k) għarfien adegwat ta' l-industriji, l-organizzazzjonijiet, ir-regolamenti u l-proċeduri involuti fit-

trasformazzjoni ta' kunċetti tad-disinn f'bini u fl-integrazzjoni tal-pjanti fl-ippjanar ġenerali. 

 

2. L-għarfien u l-ħiliet elenkati fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura 

msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġu adattati għall-progress xjentifiku u tekniku. 
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Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jinvolvu, għal kwalunkwe Stat Membru, emendi tal-prinċipji 

leġislattivi eżistenti tiegħu rigward l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-

kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni naturali. 

 

Artikolu 47 

 

Derogi mill-kondizzjonijiet għat-taħriġ tal-periti 

 

1. B'deroga mill-Artikolu 46, dan li ġej għandu wkoll ikun rikonoxxut bħala li jissodisfa l-

Artikolu 21: taħriġ li jeżisti mill-5 ta' Awissu 1985, mogħti mill- "Fachhochschulen" mir-

Repubblika Federali tal-Ġermanja fuq perijodu ta' tliet snin, li tissodisfa r-rekwiżiti imsemmija fl-

Artikolu 46 u li jagħti aċċess għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48 f'dak l-Istat Membru taħt it-

titolu professjonali ta' "perit", safejn it-taħriġ kien segwit minn perijodu ta' erba' snin ta' esperjenza 

professjonali fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, kif attestat permezz ta' ċertifikat maħruġ mill-

assoċjazzjoni professjonali li fir-reġistru tagħha jidher isem il-perit li jixtieq jibbenefika mid-

disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva.  

 

L-assoċjazzjoni professjonali għandha tassigura li x-xogħol imwettaq mill-perit konċernat fil-qasam 

ta' l-arkitettura jirrappreżenta applikazzjoni konvinċenti tal-firxa wiesa' ta' għarfien u ħiliet elenkati 

fl-Artikolu 46(1). Dak iċ-ċertifikat għandu jingħata skond l-istess proċedura li tapplika għar-

reġistrazzjoni fir-reġistru ta' l-assoċjazzjoni professjonali. 
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2. B'deroga mill-Artikolu 46, dan li ġej għandu wkoll ikun rikonoxxut bħala li jissodisfa l-

Artikolu 21: taħriġ bħala parti minn skemi ta' titjib soċjali jew korsijiet part-time f'università, li 

jissodisfa r-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 46, kif attestat minn eżami fl-arkitettura magħmul 

b'suċċess minn persuna li tkun ilha impjegata fil-qasam ta' l-arkitettura għal seba' snin jew iktar taħt 

is-sorveljanza ta' perit jew ta' uffiċċju ta' periti. Dan l-eżami għandu jkun tal-livell universitarju u 

għandu jkun ekwivalenti għall-eżami finali msemmi fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 46(1). 

 

Artikolu 48 

 

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' periti 

 

1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet professjonali ta' perit huma l-attivitajiet li huma 

eżerċitati b'mod regolari taħt it-titolu professjonali ta' "perit". 

 

2. Ċittadini ta' Stat Membru li huma awtorizzati li jużaw dak it-titolu skond il-liġi li tagħti lill-

awtorità kompetenti ta' Stat Membru l-possibbiltà li tikkonferixxi dak it-titolu fuq ċittadini ta' l-

Istati Membri li jkunu iddistingwew ruħhom partikolarment bil-kwalità ta' xogħolhom fil-qasam ta' 

l-arkitettura għandhom jiġu kkunsidrati bħala li jkunu laħqu r-rekwiżiti preskritti għall-eżerċizzju ta' 

l-attivitajiet ta' perit, bit-titolu professjonali ta' "perit". In-natura arkitettonika ta' l-attivitajiet tal-

persuni konċernati għandha tkun attestata minn ċertifikat mogħti mill-Istat Membru ta' l-oriġini. 
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Artikolu 49 

 

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-periti 

 

1. Kull Stat Membru għandu jaċċetta provi ta' kwalifiki formali bħala perit elenkati fl-Anness 

VI, punt 6.2, mogħtija mill-Istati Membri l-oħra, u li jagħtu prova ta' għal kors ta' taħriġ li beda  

mhux aktar tard mis-sena akkademika ta' referenza msemmija f' dak l-Anness, anke jekk dawn ma 

jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Artikolu 46, u għandhom, għall-finijiet ta' l-aċċess għal 

u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' perit, jagħtu l-istess effett lil tali provi fit-territorju 

tiegħu bħal provi ta' kwalifiki formali ta' perit li huwa stess joħroġ.  

 

F'dawn iċ-ċirkostanzi, ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Federali tal-

Ġermanja li juruli provi ta' kwalifiki formali maħruġa fit-8 ta' Mejju 1945 jew wara mill-awtoritajiet 

kompetenti tar-Repubblika Demokratika Ġermaniża huma ekwivalenti għal provi bħal dawk 

elenkati f'dak l-Anness, għandhom ikunu rikonoxxuti.  
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