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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0611/2008, imressqa minn Paul Vergeiner, ta’ nazzjonalità 
Awstrijaka, dwar problemi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom tobba li qed 
ifittxu li jkollhom taħriġ mediku speċjalizzat fi Stat Membru ieħor

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li fl-Awstrija jingħataw diplomi għal taħriġ mediku bażiku wara li jkun 
intemm taħriġ speċjalizzat jew taħriġ għal prattika speċjalizzata. L-awtoritajiet Awstrijaċi ma 
jagħtux gradi fil-mediċina lil dawk li jkunu lestew biss taħriġ mediku bażiku fl-Awstrija. Dan 
ifisser li gradwati fil-mediċina li jkunu jridu jikkwalifikaw bħala speċjalisti fi Stat Membru 
ieħor u li jkun jeħtiġilhom jirreġistraw bħala prattikanti jistgħu jkunu rifjutati jekk ma jkunux 
jistgħu jipproduċu l-kwalifika medika msemmija fid-Direttiva 93/16/KEE biex tiffaċilita l-
moviment ħieles tat-tobba u r-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi, ċertifikati u evidenza
oħra ta’ kwalifiki formali tagħhom. Il-petizzjonant, li tħarreġ bħala tabib tal-isport fl-Olanda, 
jindika li l-opportunitajiet għalih li jipprattika bħala speċjalista f’dan il-qasam, kemm fl-
Awstrija kif ukoll fi Stat Membru terz qed ikunu preġudikati serjament.  Għalhekk qed jitlob 
lill-Parlament Ewropew biex jeżamina kemm il-proċeduri Awstrijaċi huma konformi mal-
ispirtu tad-Direttiva 93/16/KEE. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

I. Il-petizzjoni

Wara li kien temm il-kwalifika bażika tiegħu fil-mediċina fl-Awstrija, il-petizzjonant għamel 
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taħriġ speċjalizzat fil-mediċina tal-isport fl-Olanda. Issa huwa jixtieq li jmur lura fl-Awstrija 
biex jistabbilixxi lilu nnifsu hemm. Huwa jgħid li l-kamra tat-tobba Awstrijaka qaltlu li huwa 
m’għandux dritt għal migrazzjoni. Il-petizzjonant jagħmel referenza wkoll għal petizzjoni 
oħra, n° 230/2006.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Id-Direttiva 2005/36/KE 1 tistabbilixxi sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku ta’ 
speċjalizzazzjoni fil-mediċina sakemm l-ispeċjalità tkun elenkata fl-Anness V, 5.1.3. ta’ din 
id-direttiva. Rikonoxximent awtomatiku jimplika li ma jistgħux ikunu imposti miżuri 
kumpensattivi fuq l-ispeċjalista konċernat, bħal test għall-kapaċità jew perjodu ta’ adattament.

Fil-każ li l-ispeċjalità (bħal mediċina fl-isport) mhix elenkata fl-Anness imsemmi hawn fuq,
għandha tapplika s-sistema ġenerali ta’ rikonoxximent. Ċertament, ikun jeħtieġ  li l-istess 
professjoni tkun teżisti fl-Istat Membru fejn il-professjonist ikun jixtieq jeżerċita l-attivitajiet 
tal-ispeċjalità konċernata. Huwa fil-kompetenza ta’ kull Stat Membru li jkunu definiti u 
organizzati l-ispeċjalizzazzjonijiet differenti tal-mediċina.  Għalhekk, speċjalità medika 
partikulari mhux neċessarjament tkun teżisti fl-Istati Membri kollha. 

Il-Petizzjoni nru 230/2006 li għaliha jirreferi l-petizzjonant, kienet dwar problema oħra, 
jiġifieri l-approċċ Awstrijak li jagħti l-grad mediku bażiku – billi jorbtu ma’ kwalifika ta’ 
speċjalizzazzjoni Awstrijaka jew ma’ kwalifika ta’ prattika ġenerali – li qed ifixkel il-
moviment ħieles ta’ gradwati Awstrijaċi fil-mediċina. Tabilħaqq dan imur kontra l-ispirtu tad-
Direttiva 93/16/KEE2 li l-għan primarju tagħha huwa li jkun faċilitat il-moviment ħieles tat-
tobba fil-UE.  Kif imsemmi fir-risposta tagħha għal din il-petizzjoni, il-Kummissjoni 
kkuntattjat lill-awtoritajiet Awstrijaċi u talbithom isibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni. 
Sakemm tinstab soluzzjoni, il-Kummissjoni talbet ukoll lill-awtoritajiet Awstrijaċi biex 
jirrikonoxxu l-kwalifiki professjonali ta’ speċjalisti mediċi u ta’ prattikanti ġenerali miksubin 
minn gradwati Awstrijaċi fil-mediċina fi Stat Membru ieħor, minħabba li approċċ differenti 
jkun kuntrarju għall-ispirtu tad-Direttiva 93/16/KEE u, b’hekk, kuntrarju wkoll għad-Direttiva 
2005/36/KE. 

F’dan il-każ, il-kwistjoni rilevanti hija ta’ natura differenti. Minħabba li l-ispeċjalità fil-
mediċina tal-isport ma teżistix bħala speċjalità fl-Awstrija, l-awtoritajiet Awstrijaċi ma 
jistgħux jirrikonoxxu l-kwalifika speċjalizzata Olandiża tal-petizzjonant.

                                               
1  Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 

professjonali, Ġurnal Uffiċjali L255 tat-30 ta’ Settembru 2005 paġna 22..

2  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/16/KEE tal-5 ta’ April 1993 biex tiffaċilita l-moviment ħieles tat-tobba u r-
rikonoxximent reċiproku tad-diplomi, ċertifikati u evidenza oħra tal-kwalifiki formali tagħhom,  OJ L 165, 
7.7.1993, p. 1–24. Id-Direttiva 93/16/KEE kienet konsolidata ma’ direttivi oħra fid-Direttiva 2005/36/KE.
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III. Konklużjoni

Ladarba kwalifika speċjalizzata korrispondenti fl-isport ma teżistix fl-Awstrija, jidher li ma 
hemmx ksur tal-Liġi tal-UE mill-awtoritajiet Awstrijaċi meta ma jirrikonoxxux il-kwalifika 
speċjalizzata Olandiża fil-mediċina tal-isport.


