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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 793/1999, imressqa mis-Sur Harris Synodinos, ta’ nazzjonalità Griega, f’isem 
is-Sur D Markatos, dwar ir-rifjut ta’ l-awtoritajiet Griegi kompetenti sabiex jikkonċedu 
l-liċenzja li jħaddem il-professjoni tan-nuċċalijiet lil tan-nuċċalijiet li għamlu l-istudji 
tagħhom fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni għamel xi studji tan-nuċċalijiet u ta’ okulista fl-Italja. Fl-1995, il-
ministeru Grieg dwar is-saħħa ma laqax it-talba li hu kien għamel sabiex jikseb il-liċenzja li 
jaħdem bħala tan-nuċċalijiet ; ladarba t-tieni u t-tielet talba wkoll ma ntlaqgħux, dak li ressaq 
il-petizzjoni ħa l-passi fil-kunsill ta’ l-istat tal-Greċja, fejn rebaħ il-kawża. Huwa rtira t-talba 
tiegħu, li reġgħet ġiet irtirata, din id-darba minħabba li l-istudji tiegħu ma kellhomx x’jaqsmu 
mal-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 89/48/KEE. Id-Direttiva 92/51/KEE li tressqet fil-
liġi Griega fl-1998, sena wara l-kunsill ta’ ekwivalenza professjonali ta’ boroż ta’ studji u ta’ 
formazzjoni għadu ma ssawwarx. Dak li qed iressaq il-petizzjoni qed jitlob għall-intervent tal-
Parlament Ewropew għall-applikazzjoni minnufih tad-Direttiva 92/51/KEE fil-Greċja.   

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibli fis-7 ta’ Marzu 2000. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna sabiex tipprovdi 
xi informazzjoni (artiklu 192, paragrafu 4, tar-regolament).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni li waslet fl-24 ta’ Mejju 2000

Il-Kummissjoni hija mgħarrfa dwar id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom dawk li jressqu 
petizzjoni sabiex iħaddmu l-professjoni tan-nuċċalijiet fil-Greċja. Fis-6 ta’ Marzu 2000, hija 
indirizzat ittra ta’ twissija lill-Greċja għan-non-applikazzjoni tad-direttiva 92/51/KEE f’ċertu 
numru ta’ professjonijiet fosthom dik tan-nuċċalijiet. Jekk it-tweġiba miġjuba mill-Greċja 
m’hix waħda sodisfaċenti jew jekk hija ma tweġibx fil-limiti ta’ żmien meħtieġa, il-
Kummissjoni żżomm id-dritt tagħha sabiex tgħaddi għall-pass li jmiss tal-proċedura, jiġifieri 
li tindirizza lill-Greċja opinjoni mmotivata.  
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4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Ottubru 2000

Mit-tagħrif li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom is-servizzi tal-Kummissjoni joħroġ li d-
Direttiva 92/51/KEE għadha m’hix qed tiġi applikata b’mod korrett fil-Greċja. Għalhekk, il-
Kummissjoni żżomm id-dritt tagħha sabiex tgħaddi għall-pass li jmiss tal-proċedura, jiġifieri 
li tindirizza lill-Greċja opinjoni mmotivata. Hija sa tieħu pożizzjoni fil-ġejjieni qarib ħafna.

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Frar 2001:
.
Fil-21/12/2000, il-Kummissjoni ddeċidiet li tindirizza lill-Greċja opinjoni mmotivata għan-
non-applikazzjoni tad-Direttiva 92/51/KEE f’ċertu numru ta’ professjonijiet fosthom dik tan-
nuċċalijiet. Jekk il-Greċja ma tikkonformax fil-limitu ta’ żmien preskritt, il-Kummissjoni 
żżomm id-dritt tagħha sabiex tieħu l-passi kontra l-Greċja fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-KE.

6. Konferma bil-miktub tat-tagħrif mogħti bil-fomm mill-Kummissjoni matul il-laqgħa 
tat-18–20 ta’ Ġunju 2001, li waslet fit-28 ta’ Ġunju 2001:

Fl-24/01/2001, il-Kummissjoni indirizzat lill-Greċja opinjoni mmotivata għan-non 
applikazzjoni tad-Direttiva 92/51/KEE f’ċertu numru ta’ professjonijiet fosthom dik tan-
nuċċalijiet. Id-deċiżjoni li jittieħdu passi kontra l-Greċja fil-Qorti tal-Ġustizzja qed tiġi 
eżaminata.

7. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Settembru 2001

Fit-18/07/2001, il-Kummissjoni ddeċidiet tieħu l-passi kontra l-Greċja fil-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-KE għan-non-applikazzjoni tad-Direttiva 92/51/KEE f’ċertu numru ta’ professjonijiet 
fosthom dik tan-nuċċalijiet. 

8. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Settembru 2002

Fit-18.07.2001, il-Kummissjoni kienet iddeċidiet li tieħu l-passi kontra l-Greċja quddiem il-
Qorti tal-Ġustizzja tal-KE. Imbagħad, l-awtoritajiet Griegi indirizzaw ittra lill-Kummissjoni li 
fiha pprovdew għadd ta’ tagħrifiet komplementari dwar il-fajl. Wara analiżi ta’ din l-ittra, il-
Kummissjoni dehrilha meħtieġ tippreċiża wieħed mill-motivi ndirizzat lill-Greċja.

Fis-27.06.2002, il-Kummissjoni annullat id-deċiżjoni ta’ nkarigar u indirizzat lill-Greċja 
opinjoni mmotivata u komplementari għan-non-applikazzjoni tad-Direttiva 95/51/KEE f’ċertu 
numru ta’ professjonijiet fosthom dik tan-nuċċalijiet. Jekk it-tweġiba mibgħuta mill-Greċja 
ma tkunx waħda sodisfaċenti jew jekk hija ma tweġibx fil-limiti ta’ żmien meħtieġa, il-
Kummissjoni żżomm id-dritt tagħha sabiex tieħu l-passi kontra l-Greċja fil-Qorti tal-Ġusitzzja 
tal-KE.

9. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Frar 2003

L-awtoritajiet Griegi wieġbu lill-opinjoni mmotivata u komplementari tal-Kummissjoni 
permezz ta’ ittra ta’ l-4 ta’ Settembru 2002. Bħalissa l-Kummissjoni qed tagħmel analiżi ta’ 
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din it-tweġiba qabel ma tiddeċiedi jekk il-proċedura titkompliex jew le.

Il-Kummissjoni kitbet lil dak li ressaq il-petizzjoni f’Diċembru 2002 sabiex tgħarrfu dwar l-
istat tal-proċedura u ssaqsieh ntlaħqitx deċiżjoni fil-każ tas-Sur Kaltsidis.

10. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Ġunju 2003

Il-Kummissjoni ddeċidiet li tinkariga lill-Qorti tal-Ġustizzja kontra l-Greċja dwar ir-rifjut 
tagħha sabiex tirrikonoxxi ċerti diplomi ġejjin mid-Direttiva 92/51/KEE għal dak li għandu 
x’jaqsam mar-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali. 

Wara l-azzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta’ din il-proċedura, il-Greċja adottat il-miżuri ta’ 
applikazzjoni neqsin tad-digriet presidenzjali 231/98 li ressaq fil-liġi Griega d-direttiva in 
kwistjoni. L-organiżmu kompetenti għat-trattament tat-talbiet ta’ rikonoxxenza professjonali 
(SEATEK) issawwar u beda jiffunzjona fl-oqsma kollha.

Madankollu, xi talbiet ta’ rikonoxxenza mhux dejjem kienu s-suġġett ta’ deċiżjoni skond il-
liġi komunitarja; b’mod partikolari, l-Greċja għadha tirrifjuta li tirrikonoxxi d-diplomi ta’ tan-
nuċċalijiet miksuba mill-kompatrijotti tagħha stess fuq l-art tagħha, meta mqabbla ma’ 
istituzzjonijiet imħarrġa f’eżenzjoni ta’ formazzjonijiet ta’ Stati membri oħra.  

Madankollu, jidher li l-każijiet ta’ tan-nuċċalijiet li segwew tagħrif fl-Italja, bħas-Sur 
Kaltsidis, mexjin lejn is-soluzzjoni.

Fl-okkażjoni ta’ kuntatt informali reċenti, l-awtoritajiet Griegi wrew lill-Kummissjoni li s-
SEATEK fisser opinjoni favorevoli dwar ir-rikonoxximent tad-diploma ta’ tan-nuċċalijiet tas-
Sur Kaltsidis, bil-kondizzjoni ta’ l-applikazzjoni ta’ miżura ta’ kumpens fis-sens ta’ l-Artikolu 
4 tad-Direttiva 92/51/KEE.

Bħala tweġiba għall-ittra tal-Kummissjoni, is-Sur Synodinos informa, fil-11 ta’ Jannar 2003, 
lill-Kummissjoni li d-diploma tas-Sur Kaltsidis kienet għadha ma ġietx rikonoxxuta mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti (Ministru tas-Saħħa u SEATEK).

Għalhekk, fl-24 ta’ April 2003 il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Griegi sabiex tivverifika 
b’mod formali l-evoluzzjoni tal-każ tas-Sur Kaltsidis kif ukoll ta’ tan-nuċċalijiet oħrajn li 
jinsabu fl-istess sitwazzjoni. Il-Kummissjoni sa żżomm lil dak li ressaq il-petizzjoni informat 
bit-tweġiba ta’ l-awtoritajiet Griegi. 

11. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2003

Fl-24 ta’ April 2003, il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Griegi sabiex tivverifika l-
evoluzzjoni tal-każ tas-Sur Kaltsidis kif ukoll ta’ nies tan-nuċċalijiet oħrajn li jinsabu fl-
istess qagħda. L-awtoritajiet Griegi wieġbu permezz ta’ ittri tas-26.05.2003 u ta’ l-
11.07.2003. Minn dawn l-ittri joħroġ li s-Sur Kaltsidis u żewġ kwerelanti oħra raw ir-
rikonoxxenza tad-diploma tagħhom isseħħ bil-kondizzjoni li jwettqu kors ta’ adattament li 
jdum sena. 

Is-Sinujur Kaltsidis għaddielna kopja tad-deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet Griegi fir-
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rigward tiegħu. Hekk kif wieħed jaqra din id-deċiżjoni, wieħed jinnota li mkien l-awtoritajiet 
Griegi ma ppreżentaw differenzi sostanzjali bejn il-formazzjoni li segwa s-Sur Kaltsidis u l-
formazzjoni Griega. Issa, skond l-Artikolu 4 tad-Direttiva 92/51/KEE, hija b’din il-
kondizzjoni biss li l-awtoritajiet Griegi kellhom id-dritt li jimponulu jassoġġetta ruħu għal 
kors ta’ adattament jew għal test ta’ ħila. Barra minn hekk, skond dan l-istess artikolu, l-
awtoritajiet Griegi kienu fid-dmir li jħallulu l-għażla bejn it-test u l-kors, ħaġa li huma 
m’għamlux ladarba imponew kors. Għalhekk l-awtoritajiet Griegi ma mxewx skond l-
Artikolu 4 tad-Direttiva 92/51/KEE. Il-Kummissjoni dalwaqt sa tilħaq deċiżjoni dwar il-
konsenja ta’ opinjoni mmotivata u komplementari ġdida lejn il-Greċja sabiex tiġbor l-
osservazzjonijiet ta’ l-awtoritajiet Griegi dwar dan il-punt. 

12. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-19 ta’ Mejju 2004

Fl-avviż preċedenti tagħha, il-Kummissjoni kienet uriet lill-Parlament li dalwaqt kienet sa 
tilħaq deċiżjoni dwar il-konsenja ta’ opinjoni mmotivata u komplementari lejn il-Greċja. Kien 
jeħtieġ li din id-deċiżjoni tkun irrapportata għax irċeviet ilmenti ġodda li riedu jkunu 
analizzati. Il-Kummissjoni trid tilħaq deċiżjoni dwar il-konsenja ta’ opinjoni mmotivata u 
komplementari waqt il-laqgħa tagħha tad-29.04.2004. 

13. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Frar 2005

Fis-07.05.2004 il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej ddeċidiet tindirizza lill-Greċja 
opinjoni mmotivata u komplementari minħabba applikazzjoni żbaljata tad-Direttiva 
92/51/KEE.

14. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Lulju 2005

Waqt il-laqgħa tagħha ta’ Ottubru 2005 dwar il-proċeduri ta’ ksur, il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi tagħtix bidu jew le għal passi kontra l-Greċja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-
KE minħabba applikazzjoni żbaljata tad-Direttiva 92/51/KEE.

15. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Mejju 2006.

Waqt il-laqgħa tat-13.12.2005, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħti bidu għal passi kontra l-
Greċja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-KE minħabba applikazzjoni żbaljata tad-Direttiva 
92/51/KEE.

16. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

L-awtoritajiet Griegi ma japplikawx kif inhu xieraq id-Direttiva 92/51/KEE lill-professjoni 
tan-nuċċalijiet.

Fit-8 ta’ Frar 2006, il-Kummissjoni bagħtet it-talba fil-qafas tal-petizzjoni fil-kwistjoni 
ċċitata lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-KE 


