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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0230/2006 mressqa minn Michael Reichart (Awstrijak) rigward l-għarfien ta’ 
taħriġ mediku mixhud mill-kwalifiki minn żewġ pajjiżi jew aktar ta’ l-UE jew iż-ŻEE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Id-Direttiva 93/16/KEE tipprovdi għall-għarfien miż-żewġ naħat b’mod mandatorju tal-
kwalifiki mediċi rigward l-istudji mediċi ġenerali u speċjalizzati f’pajjiż wieħed. Dak li ressaq 
il-petizzjoni, madankollu, li studja l-mediċina fl-Awstrija qabel ma kien irreġistrat b’mod 
uffiċjali bħala tabib fl-Iżvezja, issa jixtieq jibda taħriġ speċjalizzat fl-Iżvezja jew in-Norveġja. 
Peress li l-kwalifika medika tiegħu m’hijiex rikonoxxuta fl-Awstrija, huwa ma jistax 
jipprattika hemmhekk. Huwa jargumenta li l-awtoritajiet Awstrijaċi qed jittrattawh b’mod 
inqas favorevoli minn ċittadini barranin li kkwalifikaw u kienu rreġistrati f’pajjiż ieħor u qed 
jitħallew jipprattikaw fl-Awstrija. Huwa jargumenta li dan huwa ksur tal-prinċipju tal-libertà 
tal-moviment u t-trattament ugwali fl-UE. Huwa qed ifittex ukoll l-għarfien miż-żewġ naħat 
ta’ tobba bil-kwalifiki minn żewġ pajjiżi jew aktar ta’ l-UE/ŻEE.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fis-17 ta’ Lulju 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni 
taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba interim tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

I. Il-Kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti ta’ dak li ressaq il-petizzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea hija konxja tal-qagħda Awstrijaka, fejn id-diploma medika bażika
tingħata biss fi tmiem it-taħriġ speċjalizzat (jew it-taħriġ bħala tabib tal-familja).

Id-Direttiva 93/16/KEE bħala tali ma tobbligax lill-Istati Membri biex jagħtu d-diploma fil-
mediċina bażika minnufih wara t-tlestija tas-6 snin studju bażiku fil-mediċina. Madankollu, 
jekk Stat Membru jiddeċiedi li jagħti l-grad mediku bażiku xi żmien wara l-istudju ta’ 6 snin 
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biss, huwa jkun jista’ jagħmel dan biss sa fejn ma jtellifx il-moviment ħieles tat-tobba 
Awstrijaċi fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Dan jimplika li l-awtoritajiet Awstrijaċi jridu jagħtu d-diploma medika bażika lil gradwat
mediku Awstrijak li jagħmel talba rraġunata, per eżempju jixtieq li jwettaq xogħol mediku fi 
Stat Membru ieħor. Ma tagħmilx differenża jekk dan ikunx fil-qafas ta’ taħriġ speċjalizzat jew 
taħriġ għall-prattika medika ġenerali, jew anki jekk ikunx biex iwettaq xogħol mediku li ma 
jitwettaqx la minn speċjalisti li għandhom grad Ewropew speċjalizzat u lanqas minn tabib tal-
familja.

Fl-Anness A tad-Direttiva 93/16/KEE - li hija maħsuba biex ikun fiha għal kull Stat Membru 
t-titli li jikkorrispondi għall-kwalifika professjonali fil-mediċina bażika – għall-Awstrija 
hemm imniżżla żewġ titli (jiġifieri l-kwalifika medika bażika professjonali U l-kwalifika 
professjonali ta’ speċjalista jew ta’ tabib tal-familja). Għalhekk, l-awtoritajiet Awstrijaċi qatt 
ma jagħtu l-kwalifika medika bażika professjonali lil persuna li jkun lesta biss l-istudju bażiku 
fil-mediċina fl-Awstrija.

Dan tabilħaqq għandu implikazzjonijiet serji għall-gradwati mediċi Awstrijaċi għal deiversi 
raġunijiet.

Il-gradwati jistgħu jkunu jridu jagħmlu t-taħriġ speċjalizzat tagħhom fi Stat Membru ieħor. 
Fil-maġġoranza kbira ta’ l-Istati Membri huma jkunu jeħtieġu li hemmhekk ikunu rreġistrati
bħala tabib, sabiex ikunu awtorizzati jipprattikaw il-mediċina. Awtoritajiet kompetenti f’dawn 
l-Istati Membri, fejn ir-reġistrazzjoni bħala tabib hija meħtieġa, jistgħu jirrifjutaw ir-
reġistrazzjoni minħabba li l-persuna kkonċernata ma tistax tipprovdi l-ġrad mediku bażiku kif 
issemma fl-Anness A tad-Direttiva  93/16/KEE, jew huma jistgħu jipprovdu biss tip ieħor ta’ 
reġistrazzjoni li tkun limitata fiż-żmien u ġeografikament.

Gradwati oħra jistgħu wkoll jixtiequ jwettqu ħidmiet mediċi speċifiċi fi Stat Membru ieħor, li 
ma jitwettqux minn xi speċjalista mediku jew tabib tal-familja, imma li għalihom huma xorta 
jkunu jeħtieġu li jkunu rreġistrati bħala tabib biex ikunu awtorizzati jwettqu dawn il-ħidmiet 
mediċi.

Gradwati li kisbu l-kwaifika tagħhom bħala speċjalista jew tabib tal-familja fi Stat Membru 
ieħor u li mbagħad jiċċaqalqu għal Stat Membru differenti ma jistgħux ikollhom il-grad 
mediku bażiku tagħhom rrikonoxxut b’mod awtomatiku f’dak l-Istat Membru.

II. Konklużjoni

Il-mudell Awstrijak għall-għoti tal-grad mediku bażiku jidher li jtellef il-moviment ħieles tal-
gradwati mediċi Awstrijaċi, li naturalment imur kontra l-ispirtu tad-Direttiva 93/16/KEE, li l-
għan primarju tagħha huwa li tiffaċilita l-moviment ħieles tat-tobba fi ħdan l-UE.

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Awstrijaċi fit-3 ta’ Ottubru 2006 u talbithom isibu 
tarf din il-ħaġa billi jadottaw ir-regolamenti li diġà jeżistu.

Il-Kummissjoni talbet ukoll li, sakemm din il-ħaġa tkun riżolta, l-awtoritajiet Awstrijaċi 
jgħarfu l-kwalifiki professjonali ta’ speċjalista mediku u ta’ tabib tal-familja miksuba minn 
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gradwati fil-mediċina Awstrijaċi fi Stat Membru ieħor, għax kull imġiba differenti tmur 
kontra l-ispirtu tad-Direttiva 93/16/KEE.

Il-Kummissjoni se żżomm lil dan il-kumitat infurmat bl-iżviluppi li jistgħu jseħħu.


