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Suġġett: Petizzjoni 0633/2006, ippreżentata minn Christiane Becker, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar it-talba tagħha għal ħlas xieraq għal xogħol ekwivalenti fil-
Ġermanja wara li kisbet id-diploma Franċiża CAPLP (Certificat d'Aptitude 
au Professorat de Lycée Professionnel) fit-tagħlim

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta kisbet id-diploma uffiċjali CAPLP fit-tagħlim tal-Letteratura Spanjola fi 
Franza fejn għad għandha stejtus ta’ impjegata taċ-ċivil iżda tinsab fuq lif ta’ assenza 
minħabba raġunijiet personali.  Ilha tgħallem il-Franċiż sa mill-2004 bħala suġġett prinċipali 
fi skola sekondarja fil-Ġermanja.  Minkejja li twiegħdet ħlas skont BAT II fuq l-iskala ta’ ħlas 
għal impjegati federali, madankollu, għal sentejn hija ngħatat ħlas skont BAT IV biss li 
jikkorrispondi għall-ħlas ta’ għalliem mhux kwalifikat. Ir-rikonoxximent tad-diploma 
Franċiża tagħha ġie rifjutat mill-korpi Ġermaniżi kompetenti wara kważi dewmien 
amministrattiv ta’ sena minħabba l-fatt li hija ma kisbitx lawrja universitarja fil-Franċiż qabel 
ma għaddiet mill-proċedura Franċiża tal-għażla fil-Ġermanja. Għaldaqstant, hija intitolata li 
tgħallem il-Franċiż fi Franza bħala lingwa nattiva iżda m’hijiex intitolata li tgħallem il-
Franċiż fil-Ġermanja bħala lingwa barranija. Il-petizzjonanta titlob għal appoġġ sabiex tiżgura 
li jkun hemm mobiltà fi ħdan l-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Jannar 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2007.

Il-petizzjonanta, ċittadina Ġermaniża, fl-2002 kisbet fi Franza s-CAPLP fil-Letteratura 
Spanjola u kisbet l-istejtus ta’ impjegata taċ-ċivil. Il-petizzjonanta ilha tgħallem, sa mill-2004, 
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il-Franċiż fil-Ġermanja f’Realschule (skola sekondarja). Hija titħallas għal xogħolha fuq il-
bażi ta’ skala ta’ ħlas BAT IVa għal għalliema mhux kwalifikati, filwaqt li targumenta li l-
iskala ta’ ħlas xierqa għandha tkun dik ta’ BAT IIa. Il-petizzjonanta tammetti li tgħallem 
f’istituzzjoni tal-edukazzjoni fil-Ġermanja li għaliha ma kisbitx kwalifika professjonali fi 
Franza.

Il-petizzjonanta applikat għal rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali Franċiżi tagħha fil-
Ġermanja, iżda rċeviet deċiżjoni negattiva. Skont il-petizzjonanta, l-awtoritajiet Ġermaniżi 
bbażaw l-argumenti tagħhom ta’ rifjut fuq l-element li hija ma kisbitx lawrja minn istituzzjoni 
tal-edukazzjoni ogħla  (Hochschulabschluss) fil-Ġermanja fil-lingwa Franċiża qabel ma ħadet 
sehem fil-kompetizzjoni Franċiża u kisbet is-CAPLP.

Il-petizzjonanta titlob lill-PE sabiex jgħinha tikseb ħlas iktar ugwali u ġust.

L-aċċess għall-professjoni ta’ għalliem mhuwiex armonizzat fil-livell tal-UE u, għaldaqstant, 
l-Istati Membri huma liberi li jiddeċiedu dwar kif jistrutturaw l-aċċess għal din il-professjoni 
u l-eżerċitar tagħha fi ħdan il-limiti tat-Trattat.

Din il-professjoni hija regolata kważi fl-Istati Membri kollha tal-UE. Ir-rikonoxximent ta’ 
kwalifika ta’ għalliem isir fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet tal-hekk imsejħa “sistema ġenerali” 
għar-rikonoxximent ta’ diplomi ta’ edukazzjoni ogħla mogħtija mal-kompletar ta’ 
edukazzjoni u taħriġ professjonali millinqas ta’ tliet snin (Id-Direttiva 89/48/KEE) jew għar-
rikonoxximent ta’ edukazzjoni post-sekondarja mill-inqas ta’ sena (92/51/KEE). Skont il-
livell ta’ kwalifiki meħtieġa fl-Istat Membru tal-ilqugħ, tapplika waħda miż-żewġ Direttivi.
Importanti li wieħed jenfasizza l-fatt li dawn id-Direttivi ma jistabbilixxux sistema ta’ 
ekwivalenza awtomatika bejn diplomi fil-livell Ewropew. Il-prinċipju bażiku ta’ dawn id-
Direttivi huwa li l-Istat Membru tal-ilqugħ għandu jippermetti ċittadin tal-Komunità li 
jeżerċita professjoni fit-territorju tiegħu anki jekk ma jkollux id-diploma nazzjonali meħtieġa, 
sakemm ikollu d-diploma meħtieġa fi Stat Membru ieħor għall-bidu jew għall-insegwiment 
tal-istess professjoni. F’każ biss meta jkun hemm differenzi sostanzjali bejn l-edukazzjoni u t-
taħriġ tal-emigrant (fit-tul jew fil-kontenut) u r-rekwiżiti fl-Istat Membru tal-ilqugħ, dan tal-
aħħar jista’ jimponi fuq l-emigrant miżura ta’ kumpens (perjodu ta’ adattament jew test ta’ 
dispożizzjoni).  Hija responsabiltà tal-emigrant li jiddeċiedi liema tip ta’ miżura ta’ kumpens 
irid li jkun suġġett għaliha.

Il-professjoni ta’ għalliem fi skola sekondarja hija regolata fi Franza u fil-Ġermanja, milli 
jidher, fil-livell tad-Direttiva 89/48/KEE. Il-petizzjonanta kisbet kwalifiki Franċiżi għat-
tagħlim fi skejjel sekondarji vokazzjonali. Għaldaqstant, l-awtoritajiet Ġermaniżi jkunu 
meħtieġa jirrikonoxxu, bla ebda dubju, il-kwalifiki ta’ tagħlim tagħha sabiex tkun tista’
tgħallem fi skejjel vokazzjonali, iżda jkunu jistgħu jimponu miżuri ta’ kumpens.

Mill-elementi bbażati fuq il-fatti pprovduti fil-petizzjoni, ma ħariġx biċ-ċar fuq liema bażi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ (liema lawrja) il-petizzjonanta kisbet aċċess għall-kompetizzjoni 
CAPLP. Din il-kwistjoni jeħtieġ li tiġi kkjarifikata minħabba li din hija r-raġuni Ġermaniża 
għar-rifjut tar-rikonoxximent tal-kwalifiki tal-petizzjonanta. Jeħtieġ li l-petizzjonanta 
tipprovdi informazzjoni dwar

a) jekk kisbitx edukazzjoni u taħriġ fil-Ġermanja u mbagħad għaddiet mis-CAPLP fi Franza 
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jew jekk kisbitx edukazzjoni u taħriġ fi Franza u mbagħad għamlet is-CAPLP;
b) f’liema tip ta’ istituzzjoni kisbet l-edukazzjoni u t-taħriġ tagħha (dan seħħ fi stabbiliment 
ta’ edukazzjoni ogħla, fi stabbiliment ta’ livell ekwivalenti jew fi stabbiliment ta’ livell mhux 
ekwivalenti);
c) jekk kisbitx esperjenza professjonali ta’ tagħlim fi skejjel sekondarji vokazzjonali.

Anki jekk wara li ssir l-investigazzjoni jirriżulta li l-petizzjonanta kisbet biss edukazzjoni u 
taħriġ li huma ekwivalenti għal-livell ta’ diploma kif kwalifikata fid-Direttiva 91/52/KEE, li 
hija livell iktar baxx minn diploma kif kwalifikata fid-Direttiva 89/48/KEE, l-awtoritajiet 
Ġermaniżi jkunu meħtieġa jqisu l-kwalifiki tagħha (ara l-Artikolu 3 tad-Direttiva 92/51/KEE).
Id-differenza bejn il-kwalifika meħtieġa u dik miksuba, imbagħad, tkun tista’ tiġi 
“kumpensata” permezz ta’ miżuri ta’ kumpens.

Minħabba elementi nieqsa bbażati fuq il-fatti, il-Kummissjoni se tikkuntattja lill-petizzjonanta 
sabiex tinvestiga fuq il-bażi ta’ liema kwalifiki hija kisbet id-diploma Franċiża CAPLP.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-20 ta’ Marzu 2009.

Fatti oħra rigward il-kwalifiki

Il-petizzjonanta pprovdiet lill-Kummissjoni l-informazzjoni segwenti dwar il-kwalifiki 
tagħha: hija kisbet kwalifiki fit-tagħlim tal-Lycées Professjonali (is-CAPLP fil-Letteratura 
Spanjola fl-2003 u titlu) wara li kellha suċċess f’din il-kompetizzjoni u wara li għamlet sena 
f’Lycée Franċiż (2002/2003). Mill-2003 sal-2004 hija kisbet sena ta’ esperjenza professjonali 
fil-Letteratura Spanjola f’Lycée Franċiż.

Il-petizzjonanta infurmat lill-Kummissjoni wkoll dwar l-esperjenza professjonali li kisbet fil-
Ġermanja qabel s-CAPLP tagħha Franċiż. Il-Kummissjoni kkonkludiet li din l-esperjenza 
professjonali kollha kisbitha, mill-eżeċizzju ta’ kwalifiki ta' traduttur u interpretu u mhux 
kwalifika fit-tagħlim.

Fatti oħra rigward l-applikazzjoni għal rikonoxximent

Il-petizzjonanta pprovdiet id-Deċiżjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xjenza u Kultura ta’ 
Mecklenburg-Vorpommern tat-23 ta’ Awwissu 2005 fejn esprima l-opinjoni tiegħu dwar it-
talba tal-petizzjonanta għal rikonoxximent. L-awtoritajiet Ġermaniżi kienu rrikonoxxew it-
tagħlim tal-Ispanjol, u mhux it-tagħlim tal-Franċiż. Ir-raġuni għar-rifjut tal-Franċiż kienet  li l-
petizzjonanta ma setgħetx tagħti prova li studjat il-Franċiż għal 3 snin.

Il-petizzjonanta pprovdiet ukoll ittra tas-6 ta’ Ottubru mill-awtoritajiet tal-iskola f’Osnabrück, 
Niedersachsen, b’risposta għat-talba tagħha biex togħla fil-grad, minn skala IVa għal skala III.  
L-awtoritajiet wieġbu lill-petizzjonanta li promozzjoni għal grad ogħla tista’ sseħħ biss wara 6 
snin ta’ probazzjoni (Bewährungszeit). Il-klassifikazzjoni inizjali tal-għalliema hija bbażata 
fuq l-edukzzjoni u t-taħriġ u t-tip ta’ skola li qed jgħallmu fiha u mhux fuq il-kariga li 
jokkupaw fi skola speċifika.

Mill-informazzjoni disponibbli, jidher li l-petizzjonanta kienet għadha ma ħadmitx għal 6 snin 
fl-amministrazzjoni Ġermaniża.
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L-applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE1 dwar ir-rikonoxximet ta’ kwalifiki professjonali 
għall-każ tal-petizzjonanta

Fir-rigward tat-talba tal-petizzjonanta biex tikseb rikonoxximent tal-kwalifika Franċiża tagħha 
“Lettres” fil-Ġermanja u r-rifjut tal-awtoritajiet ta’ Mecklenburg-Vorpommern li jirrikonoxxu 
din il-kwalifika minħabba li l-petizzjonanta ma studjatx il-Franċiż għal 3 snin, il-Kummissoni 
waslet għal din il-konklużjoni:

Artikolu 13 (1) tad-Direttiva 2005/36/KE jistabbilixxi li 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.

Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass tagħha, il-Ġermanja għandha tikkunsidra l-applikazzjoni 
tal-petizzjonanta għar-rikonoxximent tal-kwalifika Franċiża tagħha "Lettres" u tistudja t-talba.

Minkejja dan Artikolu 13 (2) tad-Direttiva 2005/36/KE jistabbilixxi li attestazzjonijiet ta’ 
kompetenza jew provi ta’ kwalifiki formali għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:
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.

L-awtoritajiet Ġermaniżi jitolbu li jsir 3 snin ta’ studju tal-Franċiż fil-qafas ta’ studju fit-
tagħlim, li l-petizzjonanta ma temmitx. Il-petizzjonanta ma wettqitx 3 snin ta’ studju 
Universitarju tal-lingwa Franċiża, iżda kisbet kwalifika fit-tagħlim tal-"Lettres" fi Franza 
wara li għaddiet mill-kompetizzjoni u wara sena fi Franza li wassluha biex tiggradwa fl-2003. 
L-awtoritajiet Ġermaniżi għandhom jistabbilixxu jekk iż-żmien ta’ edukazzjoni u taħriġ 
segwit mill-petizzjonanta biex tikseb kwalifika fil-"Lettres" huwiex verament livell inqas mit-
3 snin ta’ studju mitluba mill-Università.

Jeħtieġ ukoll li l-awtoritajiet Ġermaniżi jiċċaraw jekk il-kwalifika professjonali tal-
petizzjonanta fil-"Lettres" (l-aħjar tradotta bħala "Letteratura") tikkorrispondix mal-kwalifika 
professjonali ta’ "Għalliem tal-lingwa Franċiża" fil-Ġermanja.  Fil-proċess ta’ din il-verifika 
l-awtoritajiet Ġermaniżi se jkollhom jistabbilixxu jekk l-ambitu tal-attivitajiet li l-
petizzjonanta tista’ teżerċita jikkorrispondix mal-ambitu tal-attivitajiet li huma meħtieġa 
għall-kwalifika professjonali ta’ "Għalliem tal-lingwa Franċiża" fil-Ġermanja. F’każ li d-
differenzi bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-petizzjonanta (fiż-żmien jew kontenut) u r-
rekwiżiti tal-Ġermanja jippersistu, il-petizzjonanta tista’ tiġi mitluba tikkumpensa għal dan 
permezz ta’ perjodu ta’ adattament jew test ta’ dispożizzjoni.

Fuq il-bażi ta’ din l-analiżi, il-Kummissjoni kitbet lill-petizzjonanta fejn tatha parir li 
tikkuntattja l-awtoritajiet Ġermaniżi għal darb’oħra biex tinfurmahom bis-sejbiet tal-

                                               
1 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali, ĠU 
L 255/22, 30.09.2005.
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Kummissjoni dwar il-kwalifika fil-"Letteratura" u titlobhom jikkunsidraw il-kwistjoni. Dan 
seħħ f’Mejju 2008. Sal-lum il-petizzjonanta għadha ma kitbitx lura lill-Kummissjoni dwar 
elementi oħra li jistgħu joffru xhieda ċara li hija kwalifikata bħala għalliema tal-lingwa 
Franċiża fl-iskejjel.

L-applikazzjoni ta’ Artikolu 39  tat-Trattat tal-KE u Regolament 1612/68/KEE1 għall-każ tal-
petizzjonanta

Rigward ir-regoli dwar il-libertà tal-moviment għall-ħaddiema, il-Kummissjoni tieħu l-
pożizzjoni segwenti: bħala ħaddiema migranta li ġiet lura l-petizzjonanta tista’ teżerċita d-dritt 
tagħha li tiġi trattata bl-istess mod ta’ għalliema ċittadini fir-rigward ta’ kundizzjonijiet tax-
xogħol (Artikolu 39 KE u Artikolu 7 (1) tar-Regolament 1612/68). Il-Kummissjoni 
tikkunsidra li l-awtoritajiet Ġermaniżi għandhom jagħtu lill-petizzjonanta l-istess grad li 
f’sitwazzjoni simili jagħtu lil għalliem Ġermaniż. Ovvjament dan jiddependi fuq id-deċiżjoni 
li se jieħdu l-awtoritajiet Ġermaniżi fir-rigward tal-kwalifiki tal-petizzjonanta.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq il-Kummissjoni ma tistax tistabbilixxi jekk l-awtoritajiet 
Ġermaniżi kisrux id-Direttiva 005/36/KE u lanqas ir-regoli dwar il-libertà tal-moviment tal-
ħaddiema.

                                               
1 Regolament (KEE)nru 1612/68 tal-Kunsill tal-15 ta’ Ottubru 1968 dwar il-libertà tal-moviment għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunità, ĠU L 
257, 19.10.1968, p. 2.
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