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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0930/2005, imressqa minn Marc Stahl, ta’ nazzjonailtà Ġermaniża,
dwar ir-rikonoxximent fil-Ġermanja ta’ diplomi fil-fiżjoterapija miksuba fl-
Olanda

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li qed jaħdem bħala fiżjoterapista fil-Ġermanja u li t-taħriġ tiegħu fl-Olanda 
inkluda terapija manwali, indika li huwa applika fil-Ġermanja għal awtorizzazzjoni biex 
jipprattika din it-teknika għal kumpens xieraq. Madankollu, la l-kwalifikazzjonijiet u lanqas l-
istitut fejn huwa tgħallem dawn it-tekniki ma ġew rikonoxxuti  mill-organizzazzjonijiet 
Ġermaniżi relevanti (VdAK u IKK). Il-petizzjonant jargumenta li huwa qed ikun ittrattat 
b’mod żvantaggjuż meta mqabbel mal-kollegi tiegħu Olandiżi li jaħdmu fil-Ġermanja li huma 
kapaċi jaqilgħu dħul ogħla bl-istess kwalifiki. Barra dan, l-awtoritajiet ddeċidew li l-
petizzjonant huwa intitolat li jipprattika biss fil-lokalità fejn huwa stabbilit u mhux fil-
Ġermanja kollha, u b’hekk illimitawlu z-zona li fiha huwa jista’ jagħmel visti fid-dar.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Frar 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ Lulju 2006.

L-informazzjoni mibgħuta mill-petizzjonant mhijiex biżżejjed biex tgħin lill-Kummissjoni 
tesprimi opinjoni dwar il-każ tiegħu. Il-Kummissjoni għalhekk se tikteb lill-petizzjonant biex 
titolbu aktar informazzjoni. Hija se żżomm lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet infurmat dwar 
kwalunkwe żviluppi oħra.
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4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Diċembru 2006.

Il-petizzjonant kiseb rikonoxximent fil-Ġermanja tad-diploma tiegħu fil-fiżjoterapija maħruġa 
fl-Olanda. Madankollu, fil-Ġermanja, il-prattika ta’ din l-ispeċjalizzazzjoni hija suġġetta għat-
tlestija ta’ aktar taħriġ vokazzjonali, wara li individwu jkun akkwista diploma dwar il-
fiżjoterpija. L-awtoritajiet Ġermaniżi rrifjutaw li jagħtu lill-petizzjonant l-awtorizzazzjoni 
mitluba minħabba li l-istituzzjoni li ħarġet id-diploma fl-Olanda mhijiex inkluża fil-lista ta’ 
istituzzjonijiet approvati mill-awtoritajiet Ġermanizi għall-għoti ta’ aktar taħriġ.
Il-Kummissjoni rreġistrat l-ilment tal-petizzjonant. Ladarba l-petizzjonant ta permess li tkun 
magħrufa l-identità tiegħu, fl-4 ta’ Ottubru 2006, il-Kummissjoni bagħtet ittra lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi għal spjegazzjoni u kopja tar-regoli Ġermaniżi applikabbli għal dan il-każ.

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet bit-tweġiba mogħtija mill-Gvern 
Ġermaniz ladarba hija tkun waslet u kkunsidrata.’

5. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Fl-4 ta’ Ottubru 2006, il-Kummissjoni kitbet lill-awtoritajiet Ġermaniżi u talbithom 
spjegazzjonijiet dwar il-każ tal-petizzjonant u għal kopja tar-regolamenti Ġermanizi 
applikabbli fil-każ in kwistjoni.

Fl-1 ta’ Diċembru 2006, l-awtoritajiet Ġermaniżi kitbu li, jekk ir-raġuni għar-rifjut biex il-
petizzjonant ikun awtorizzat jipprattika terapija manwali kienet tabilħaqq dik li l-petizzjonant 
ma kienx kiseb il-kwalifika tiegħu minn stabbiliment ta’ taħriġ imniżżel fl-Anness 2, rifjut 
bħal dan ma kienx ġustifikat għaliex ir-rakkomandazzjonijiet qafas ma kinux jipprekludu l-
possibbiltà li l-kwalifika in kwistjoni tinħareġ minn stabbiliment mhux mniżżel fl-Anness 2.

L-awtoritajiet Ġermaniżi konsegwentement indikaw li huma se jitolbu lill-korp responsabbli 
biex jirrevedi l-każ tal-petizzjonant.

Lill-petizzjonant intbagħtitlu ittra biex jintalab jgħid jekk sadattant il-każ tiegħu instemax u, 
jekk iva, x’deċiżjoni ttieħdet.

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet bit-tweġiba mogħtija mill-
petizzjonant.

6. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Frar 2008.

Fid-29 ta’ Lulju 2007, il-Kummissjoni indirizzat ittra ta’ avviż formali lill-Ġermanja għaliex 
ma implimentatx id-Direttiva 92/51/(KEE) dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki għall-
eżerċizzju tal-professjoni ta’ fiżjoterapista speċjalizzat fit-terapija manwali.

Fit-tweġiba tagħhom tas-26 ta’ Ottubru 2007, l-awtoritajiet Ġermaniżi indikaw li l-
petizzjonant kien għadu ma pprovda ebda prova li huwa tabilħaqq għandu l-kwalifiki 
meħtieġa fit-terapija manwali. Huma indikaw ukoll li l-Ġermanja se tintroduċi proċedura 
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għal rikonoxximent ta’ kwalifiki ta’ fiżjoterapisti speċjalizzati fit-terapija manwali miksuba 
fi Stati Membri oħra u pprovdiet dettalji ta’ din il-proċedura.

Madankollu, peress li għad hemm kwistjonijiet li jridu jiġu ċċarati fir-rigward ta’ din il-
proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku, il-Kummissjoni se terġa’ tikteb lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi. Hija se titlob ukoll lill-petrizzjonant biex jibgħat kopja taċ-ċertifikat tal-
kwalifiki lill-awtoritajiet Ġermaniżi.

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar kwalunkwe progress 
f’dan il-fajl.

7. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Fid-29 ta’ Lulju 2007, il-Kummissjoni indirizzat lill-Ġermanja, abbażi tal-Artikolu 226 tat-
Tratta, ittra ta avviż formali peress li l-Ġermanja ma kenitx implimentat id-Direttiva 
92/51/EEC1 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki għall-professjoni ta’ fiżjoterapist 
speċjalizzat fit-terapija manwali.

Il-Ġermanja wieġbet fis-26 ta’ Ottubru 2007. Fit-tweġiba tagħha, il-Ġermanja indikat li l-
petizzjonant kien għadu ma pprovdiex kopja ta’ xi kwalifika li turi li huwa kwalifikat fit-
terapija manwali. Huma indikaw ukoll li l-Ġermanja se tintroduċi proċedura għal 
rikonoxximent ta’ kwalifiki ta’ fiżjoterapisti speċjalizzati fit-terapija manwali miksuba fi 
Stati Membri oħra u pprovdiet dettalji ta’ din il-proċedura.

Direttiva 92/51/KEE tħassret bid-Direttiva 2005/36/KE2 dwar ir-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali b’seħħ mill-20 ta’ Ottubru 2007.

Il-proċedura proposta mill-awtoritajiet Ġermanizi mhix konformi mar-regoli tad-Direttiva 
2005/36/KE li kellha tkun implimentata fl-Istati Membri sal-20 ta’ Ottubru 2007.

Għalhekk, il-Kummissjoni ddeċidiet li tieħu aktar passi formali kontra l-Ġermanja. Fis-27 
ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni bagħtet lill-Ġermanja ittra komplimentari ta’ avviż formali 
għax il-Ġermanja naqset li twettaq l-obbligi skont id-Direttiv 2005/36/KE. Bħalissa, il-
Kummissjoni qed tistenna l-osservazzjonijiet tal-awtoritajiet Ġermaniżi. Wara li tkun 
eżaminat dawn l-osservazzjonijiet, jew jekk ebda osservazzjoni ma tkunu sottomessa fiż-
żmien stipulat, il-Kummissjoni tista’, jekk dan ikun xieraq, toħroġ opinjoni motivata.

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar kwalunkwe progress 
f’dan il-fajl.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kummissjoni 92/51/KEE tat-18 ta’ Ġunju 12992 dwar tieni sistema ġenerali għar-

rikonoxximent ta’ edukazzjoni u taħrig professjonali sabiex tissupplimenta d-Direttiva 89/48/KEE (GU L 
209, tal-24.07.1992, p. 25

2 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali, ĠU L 255 ta’ 30.9.2005, p. 22
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8. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Fis-27 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni bagħtet opinjoni motivata supplementari lill-Ġermanja 
minħabba n-nuqqas ta’ konformità mad-Direttiva 2005/36/CE dwar ir-Rikonoxximent ta’ 
Kwalifiki Professjonali, tal-leġiżlazzjoni li tagħmel parti mir-rikonoxximent taċ-ċertifikati ta’ 
fiżjoterapist miksuba fi Stati Membri oħra.  

L-awtoritajiet Ġermaniżi wieġbu għaliha b’ittra tas-26 ta’ Awwissu 2008.  F’din l-ittra javżaw 
li se jagħmlu l-leġiżlazzjoni kontestata f’konformità mar-regoli tad-Direttiva 2005/36/CE u 
qegħdin jaħdmu fuq it-tfassil ta’ proġett. Rigward il-petizzjonant, huma jgħidu li l-Qorti 
Soċjali ta’ Berlin tat fit-2 ta’ Ġunju 2008 sentenza fejn ikkonkludiet li l-petizzjonant 
m’għandux kwalifika biżżejjed f’għajnejn ir-regolamentazzjoni Ġermaniża biex jeżerċita atti 
ta’ terapija manwali. L-awtoritajiet Ġermaniżi juru li se jinjoraw jekk il-petizzjonant tax bidu 
għal proċeduri iżda jgħidu li jekk jinħtieġ, l-ebda evalwazzjoni ġdida tal-kwalifika tal-
petizzjonant ma tista’ ssir matul il-proċedimenti ġudizzjarji.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni indirizzat ittra lill-petizzjonant fejn talbitu jibagħtilha kopja ta’ 
dik is-sentenza u jgħidilha jekk appellax.

Il-Kummissjoni se żżomm lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet infurmat dwar l-iżviluppi li 
jkunu ġraw.
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