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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar 
ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali kkonsolidat u standarizzat is-sistemi 
preċedentement frammentati għar-rikonoxximent tal-professjonijiet regolati.

Id-dħul fis-seħħ ta' tali test leġiżlattiv ġab miegħu vantaġġ doppju: għall-ħaddiema u għall-
impriżi. Fil-fatt, minn naħa, id-direttiva ppromoviet u ffaċilitat il-mobilità tal-ħaddiema 
kwalifikati fis-suq tax-xogħol Ewropew, u b'hekk ikkontribwiet għall-promozzjoni tal-
iżvilupp tas-servizzi transkonfinali. It-tneħħija ta' kull ostakolu għall-mobilità kkontribwiet 
għall-kostruzzjoni tas-suq uniku Ewropew. Min-naħa l-oħra, iffaċilitat l-introduzzjoni ta' 
profili professjonali f'setturi speċifiċi fejn xi drabi kien ġie kkonstatat distakk konsistenti bejn 
id-domanda u l-provvista, u b'hekk tnaqqas f'ċerti każijiet in-nuqqas ta' kompetenzi.

Is-sitwazzjoni l-ġdida kkontribwiet għat-tkabbir ekonomiku, xprunat il-kompetittività u 
ħolqot impjiegi ġodda.

Madankollu, in-numru ta' professjonisti li jiddeċiedu li jiżvolġu l-professjoni tagħhom fi Stat 
Membru li mhumiex tagħhom illum għadu limitat u s-sitwazzjoni ekonomika attwali qed 
ikollha effett negattiv fuq il-prospetti futuri.

Il-mobilità tikkontribwixxi, b'mod konsiderevoli, għal-iżvilupp ta' għarfien bejn l-Istati 
Membri li jista' jitjieb biss permezz ta' approċċ komuni li jipprevedi l-iżgurar ta' kwalità 
għolja ta' edukazzjoni u taħriġ.

Is-suq tal-professjonijiet dejjem qed ikun aġġornat u ħafna impjiegi tradizzjonali qed iċedu l-
pass għal kwalifiki ġodda li jeħtieġu kompetenzi u għarfien aktar speċifiċi.
   
Il-qafas legali tar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali jieħtieġ għalhekk aġġornament 
sabiex jiġu garantiti aktar flessibilità, rikonoxximent effettiv tal-kompetenzi reali miksuba 
minn professjonisti individwali u tnaqqis fl-ispejjeż amministrattivi.

Il-proposta għal reviżjoni tad-Direttiva 2005/36/KE hija intiża sabiex jiġu ssemplifikati r-
regoli dwar il-mobilità tal-professjonisti ġewwa l-Unjoni Ewropea, billi jiġi introdott element 
innovattiv li jikkonsisti f'karta professjonali Ewropea li se tippermetti mhux biss 
rikonoxximent aktar sempliċi u rapidu iżda wkoll tnaqqis fl-ispejjeż amministrattivi.

It-test il-ġdid jipproponi aġġornament tar-rekwiżiti minimi ta' taħriġ għat-tobba, id-dentisti, l-
ispiżjara, l-infermieri, il-qwiebel, il-veterinarji u l-periti sabiex jittieħed kont tal-iżvilupp ta' 
tali professjonijiet u tat-taħriġ rilevanti għalihom.

L-Istati Membri għandhom barra minn hekk jipprovdu lista tal-professjonijiet regolati, u 
jiġġustifikaw in-neċessità ta' tali regolamentazzjoni. L-iskop fundamentali huwa li jiġi evitat 
il-ħolqien ta' ostakoli artifiċjali għall-moviment liberu ta' persuni.

L-iffokar fuq il-mertu u l-kompetizzjoni fis-settur tal-professjonijiet liberali, billi jitnaqqsu l-
ostakoli għad-dħul u l-ambiti ta' attività riservati għal dawk li l-ismijiet tagħhom jinsabu 
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f'reġistri jew listi, jista' jikkostitwixxi mod ta' kif tiġi ffaċilitata l-mobilità, speċjalment għall-
ġenerazzjonijiet il-ġodda.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent 
minn professjonisti li ġejjin minn Stati 
Membri li ma jirregolawx il-professjonijiet 
tagħhom iridu jiġu ttrattati bl-istess mod 
bħal dawk ta’ professjonisti li ġejjin minn 
Stat Membru li jirregola dawk il-
professjonijiet. Il-kwalifiki tagħhom iridu 
jitqabblu mal-kwalifiki mitluba fl-Istat 
Membru ospitanti abbażi tal-livelli ta’ 
kwalifika fid-Direttiva 2005/36/KE. F’każ 
li jkunu jeżistu differenzi sostanzjali, l-
awtorità kompetenti għandha tkun tista’ 
timponi miżuri ta’ kumpens.

(9) L-applikazzjonijiet għar-rikonoxximent 
minn professjonisti li ġejjin minn Stati 
Membri li ma jirregolawx il-professjonijiet 
tagħhom iridu jiġu ttrattati bl-istess mod 
bħal dawk ta’ professjonisti li ġejjin minn 
Stat Membru li jirregola dawk il-
professjonijiet. Il-kwalifiki tagħhom iridu 
jitqabblu mal-kwalifiki mitluba fl-Istat 
Membru ospitanti abbażi tal-livelli ta’ 
kwalifika fid-Direttiva 2005/36/KE. F’każ 
li jkunu jeżistu differenzi sostanzjali, l-
awtorità kompetenti għandha tkun tista’ 
timponi miżuri ta’ kumpens. Il-
mekkaniżmi ta' verifika tal-kompetenzi 
teoretiċi u prattiċi, li jistgħu jintalbu 
għall-aċċess għall-professjoni bħala 
miżuri ta' kumpens, għandhom 
jiggarantixxu u jirrispettaw il-prinċipji 
tat-trasparenza u l-imparzjalità. 

Or. it

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet minimi ta’ taħriġ għal 
aċċess għall-professjonijiet irregolati mis-

(10) Fin-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tal-
kundizzjonijiet minimi ta’ taħriġ għal 
aċċess għall-professjonijiet irregolati mis-
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sistema ġenerali, għandu jibqa’ jkun
possibbli li l-Istat Membru ospitanti 
jimponi miżura ta’ kumpens. Din il-miżura 
għandha tkun proporzjonata u, b’mod 
partikolari, għandha tqis l-għarfien, il-ħiliet 
u l-kompetenzi miksuba mill-applikant 
matul l-esperjenza professjonali jew 
permezz tat-tagħlim tul il-ħajja. Id-
Deċiżjoni li timponi miżura ta’ kumpens 
għandha tiġi ġustifikata fid-dettall sabiex l-
applikant ikun jista' jifhem aħjar is-
sitwazzjoni tiegħu u sabiex ifittex li jikseb 
skrutinju legali quddiem il-qrati nazzjonali 
taħt id-Direttiva 2005/36/KE.

sistema ġenerali, għandha tiġi garantita l-
possibbiltà għall-Istat Membru ospitanti li 
jistabbilixxi miżura ta’ kumpens. Din il-
miżura għandha tkun proporzjonata u, 
b’mod partikolari, għandha tqis l-għarfien, 
il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba mill-
applikant matul l-esperjenza professjonali 
jew permezz tat-tagħlim tul il-ħajja. Id-
Deċiżjoni li timponi miżura ta’ kumpens 
għandha tiġi motivata fid-dettall sabiex l-
applikant ikun jista' jifhem aħjar is-
sitwazzjoni tiegħu u sabiex ifittex li jikseb 
skrutinju legali quddiem il-qrati nazzjonali 
taħt id-Direttiva 2005/36/KE.

Or. it

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-professjonijiet ta’ infirmiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet akbar għall-infirmiera u 
għall-qwiebel. Sabiex ikunu ppreparati 
biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-kura tas-
saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-infermerija 
u fil-qasam tal-qwiebel irid ikollhom sfond 
edukattiv ġenerali solidu qabel ma jibdew 
it-taħriġ. Għaldaqstant, l-ammissjoni għal 
dak it-taħriġ għandu jiżdied għal tnax-il 
sena ta’ edukazzjoni ġenerali jew suċċess
f’eżami ta’ livell ewkivalenti.

(15) Il-professjonijiet ta’ infirmiera u 
qwiebel evolvew b’mod sinifikanti f’dawn 
l-aħħar tliet deċennji: kura tas-saħħa 
bbażata fuq il-komunità, l-użu ta’ terapiji 
aktar kumplessi u żvilupp kostanti tat-
teknoloġiji jippresupponu kapaċità għal 
responsabbiltajiet ġodda u akbar għall-
infirmiera u għall-qwiebel. Sabiex ikunu 
ppreparati biex jilħqu dawn il-ħtiġijiet tal-
kura tas-saħħa, l-istudenti fil-qasam tal-
infermerija u fil-qasam tal-qwiebel irid 
ikollhom sfond edukattiv ġenerali solidu 
qabel ma jkollhom aċċess għat-taħriġ. 
Għaldaqstant, l-ammissjoni għal dak it-
taħriġ għandha tipprevedi ż-żieda tal-livell 
ta' edukazzjoni ġenerali għal tnax-il sena 
ta’ edukazzjoni ġenerali jew is-suċċess
f’eżami ta’ livell ewkivalenti.

Or. it
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Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa. Ir-reviżjoni ta’ 
dak l-obbligu wriet ħtieġa li jiġi ċċarat ir-
rwol tal-awtoritajiet kompetenti u l-
impjegaturi, l-aktar fl-interess tas-sikurezza 
tal-pazjenti. Madankollu, il-kontrolli tal-
lingwa għandhom ikunu raġonevoli u 
neċessarji għall-impjiegi inkwistjoni u ma 
għandhomx jikkostitwixxu raġunijiet għall-
esklużjoni ta’ professjonisti mis-suq tax-
xogħol fl-Istat Membru ta’ oriġini.

(19) Id-Direttiva 2005/36/KE diġà 
tipprovdi għal obbligi ċari għall-
professjonisti sabiex dawn ikollhom il-
ħiliet lingwistiċi meħtieġa għall-eżerċizzju 
tal-professjoni tal-Istat Membri ospitanti.. 
Ir-reviżjoni ta’ dak l-obbligu wriet ħtieġa li 
jiġi ċċarat ir-rwol tal-awtoritajiet 
kompetenti u l-impjegaturi, l-aktar fl-
interess tas-sikurezza tal-pazjenti. 
Madankollu, il-kontrolli tal-lingwa għall-
impjiegi inkwistjoni ma għandhomx 
jikkostitwixxu raġunijiet għall-esklużjoni 
ta’ professjonisti mis-suq tax-xogħol fl-
Istat Membru ospitanti, u għandhom 
għalhekk ikunu raġonevoli u neċessarji.

Or. it

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt i
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 –  paragrafu 1 –  punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) "esperjenza professjonali": it-twettiq 
attwali u legali full-time jew part-time 
ekwivalenti tal-professjoni kkonċernata fi 
Stat Membru;

f) "esperjenza professjonali": it-twettiq 
attwali u legali full-time jew part-time 
ekwivalenti tal-professjoni kkonċernata fi 
Stat Membru, li jiffavorixxi, fir-rigward 
ta' profil professjonali speċifiku, il-ksib 
ta' standard ta' konoxxenzi, ħiliet u 
kompetenzi;

Or. it
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Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – punt ii
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 3 –  paragrafu 1 –  punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

k) ‘Karta Professjonali Ewropea’: ċertifikat 
elettroniku maħruġ għall-professjonist li 
juri r-rikonoxximent tal-kwalifiki tiegħu 
għall-istabbiliment fi Stat Membru 
ospitanti jew li hu laħaq il-kundizzjonijiet 
meħtieġa kollha sabiex jipprovdi s-servizzi 
fi Stat Membru ospitanti fuq bażi 
temporanja jew okkażjonali;

k) ‘Karta Professjonali Ewropea’: ċertifikat 
elettroniku maħruġ għall-professjonist
mill-Istat Membru ta' oriġini jew minn 
awtorità ad hoc li juri r-rikonoxximent tal-
kwalifiki u l-kompetenzi tiegħu għall-
istabbiliment fi Stat Membru ospitanti jew 
li hu laħaq il-kundizzjonijiet meħtieġa 
kollha sabiex jipprovdi s-servizzi fi Stat 
Membru ospitanti fuq bażi temporanja jew 
okkażjonali;

Or. it

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a Il-Kummissjoni għandha tappoġġa l-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' 
proċedura intiża sabiex tiġi introdotta l-
adozzjoni obbligatorja tal-Karta
Professjonali Ewropea. Tali proċedura 
tista' tiġi preċeduta minn valutazzjoni tal-
impatt.

Or. it

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4a – paragrafu 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
kriterji li abbażi tagħhom jistgħu 
jidentifikaw il-professjonijiet li għalihom 
se jiġi previst il-ħruġ prijoritarju tal-Karta
Professjonali Ewropea.
Inizjalment, il-kriterji li ġejjin għandhom 
jitqiesu prijoritarji:

1. li l-professjoni tkun regolata f'aktar 
minn ħames Stati Membri;

2. li l-professjoni jkollha potenzjal għoli 
ta' mobbiltà ġewwa l-Unjoni Ewropea;

3. li jkun hemm interess qawwi min-naħa 
tal-professjonisti jew tal-assoċjazzjonijiet 
tal-kategorija.

Or. it

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tivverifika l-
applikazzjoni, toħloq u tivvalida Karta 
Professjonali Ewropea fi żmien 
ġimagħtejn mid-data li tirċievi 
applikazzjoni sħiħa. Għandha tgħarraf lill-
applikant u lill-Istat Membru li fih l-
applikant beħsiebu jipprovdi s-servizzi, 
dwar il-validazzjoni tal-Karta Professjonali 
Ewropea. It-trażmissjoni tal-informazzjoni 
ta’ validazzjoni għall-Istati Membri 
ospitanti kkonċernati għandha 
tikkostitwixxi d-dikjarazzjoni speċifikata 
fl-Artikolu 7. L-Istat Membru ospitanti 
jista’ ma jkunx jeħtieġ dikjarazzjoni oħra 

1. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
ta’ oriġini għandha tivverifika l-
applikazzjoni, toħloq u tivvalida Karta
Professjonali Ewropea fi żmien erba' 
ġimgħat mid-data li tirċievi applikazzjoni 
sħiħa. Għandha tgħarraf lill-applikant u 
lill-Istat Membru li fih l-applikant beħsiebu 
jipprovdi s-servizzi, dwar il-validazzjoni 
tal-Karta Professjonali Ewropea. It-
trażmissjoni tal-informazzjoni ta’ 
validazzjoni għall-Istati Membri ospitanti 
kkonċernati għandha tikkostitwixxi d-
dikjarazzjoni speċifikata fl-Artikolu 7. L-
Istat Membru ospitanti ma jistax jeħtieġ
dikjarazzjoni oħra skont l-Artikolu 7 għas-



PA\902601MT.doc 9/12 PE489.564v01-00

MT

skont l-Artikolu 7 għas-sentejn ta’ wara. sentejn ta’ wara.

Or. it

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ 
oriġini, jew in-nuqqas ta’ Deċiżjoni fi 
żmien il-perjodu ta’ ġimagħtejn imsemmi 
fil-paragrafu 1, għandhom ikunu soġġetti 
għal appell skont il-liġi nazzjonali.

2. Id-Deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ 
oriġini, jew in-nuqqas ta’ Deċiżjoni fi 
żmien il-perjodu ta’ erba ġimgħat
imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom ikunu 
soġġetti għal appell skont il-liġi nazzjonali.

Or. it

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien ġimgħatejn minn meta tirċievi 
applikazzjoni kompleta għal Karta 
Professjonali Ewropea, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
għandha tivverifika u tikkonferma l-
awtentiċità u l-validità tad-dokumenti ta’ 
prova sottomessi, toħloq il-Karta 
Professjonali Ewropea, tittrażmettiha għall-
validazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti u tgħarraf lil dik l-
awtorità dwar il-fajl korrispondenti tal-IMI. 
L-applikant għandu jiġi mgħarraf mill-Istat 
Membru ta’ oriġini dwar l-istadju li tinsab 
fih il-proċedura.

1. Fi żmien erba' ġimgħat minn meta 
tirċievi applikazzjoni kompleta għal Karta
Professjonali Ewropea, l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru ta’ oriġini 
għandha tivverifika u tikkonferma l-
awtentiċità u l-validità tad-dokumenti ta’ 
prova sottomessi, toħloq il-Karta
Professjonali Ewropea, tittrażmettiha għall-
validazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru ospitanti u tgħarraf lil dik l-
awtorità dwar il-fajl korrispondenti tal-IMI. 
L-applikant għandu jiġi mgħarraf mill-Istat 
Membru ta’ oriġini dwar l-istadju li tinsab 
fih il-proċedura.

Or. it
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Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti 
għandhom jaġġornaw fil-ħin il-fajl tal-IMI 
korrispondenti bl-informazzjoni li 
tikkonċerna l-azzjoni dixxiplinari jew is-
sanzjonijiet penali meħuda jew kwalunkwe 
ċirkustanzi speċifiċi serji oħrajn li x’aktarx 
jkollhom konsegwenzi fuq it-twettiq tal-
attivitajiet tad-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea taħt din id-Direttiva. 
Dawn l-aġġornamenti jinkludu t-tħassir ta’ 
informazzjoni li ma tkunx għadha 
meħtieġa. Id-detentur tal-Karta 
Professjonali Ewropea u l-awtoritajiet 
kompetenti involuti fil-fajl tal-IMI 
korrispondenti għandhom jiġu mgħarrfa bi 
kwalunkwe aġġornamenti mill-awtoritajiet 
kompetenti kkonċernati.

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ oriġini u ta’ dak ospitanti 
għandhom jaġġornaw fil-ħin il-fajl tal-IMI 
korrispondenti bl-informazzjoni li 
tikkonċerna wkoll l-azzjoni dixxiplinari 
jew is-sanzjonijiet penali jew 
amministrattivi meħuda jew kwalunkwe 
ċirkustanzi speċifiċi serji oħrajn li x’aktarx 
jkollhom konsegwenzi fuq it-twettiq tal-
attivitajiet tad-detentur tal-Karta
Professjonali Ewropea taħt din id-Direttiva. 
Dawn l-aġġornamenti jinkludu t-tħassir ta’ 
informazzjoni li ma tkunx għadha 
meħtieġa. Id-detentur tal-Karta
Professjonali Ewropea u l-awtoritajiet 
kompetenti involuti fil-fajl tal-IMI 
korrispondenti għandhom jiġu mgħarrfa 
mingħajr dewmien bi kwalunkwe 
aġġornamenti mill-awtoritajiet kompetenti 
kkonċernati.

Or. it

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4e – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kull mument, id-detentur ta’ Karta 
Professjonali Ewropea jkollu d-dritt li jista’
jitlob ir-rettifika, it-tħassir jew l-imblukkar 
tal-fajl tiegħu ġewwa s-sistema tal-IMI u li 

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
f’kull mument, id-detentur ta’ Karta
Professjonali Ewropea jkollu d-dritt li 
mingħajr ħlas jitlob ir-rettifika, it-tħassir 
jew l-imblukkar tal-fajl tiegħu ġewwa s-
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jkun mgħarraf b’dan id-dritt fil-mument ta’ 
ħruġ tal-Karta Professjonali Ewropea, u 
għandu jiġi mfakkar dwar dan kull sentejn 
wara l-ħruġ tal-Karta Professjonali 
Ewropea tiegħu.

sistema tal-IMI u li jkun mgħarraf b’dan 
id-dritt fil-mument ta’ ħruġ tal-Karta
Professjonali Ewropea, u għandu jiġi
mfakkar dwar dan kull sentejn wara l-ħruġ
tal-Karta Professjonali Ewropea tiegħu.

Or. it

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4f – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) id-differenzi bejn l-attività professjonali 
mwettqa fl-Istat Membru ta’ oriġini u l-
professjoni rregolata fl-Istat Membru 
ospitanti tant huma kbar li fil-verità, l-
applikazzjoni tal-miżuri ta’ kumpens ikunu 
jirriżultaw fi ħtieġa li l-applikant ilesti 
programm sħiħ ta’ edukazzjoni u taħriġ
meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti sabiex 
ikollu aċċess għall-professjoni rregolata 
sħiħa fl-Istat Membru ospitanti;

a) id-differenzi eżistenti bejn l-attività 
professjonali legalment mwettqa fl-Istat 
Membru ta’ oriġini u l-professjoni 
rregolata fl-Istat Membru ospitanti tant 
huma kbar oġġettivament li l-applikazzjoni 
tal-miżuri ta’ kumpens tirriżulta fil-ħtieġa
li l-applikant ilesti programm sħiħ ta’ 
edukazzjoni u taħriġ meħtieġ fl-Istat 
Membru ospitanti sabiex ikun jista' jgawdi 
minn aċċess sħiħ għall-professjoni 
rregolata fl-Istat Membru ospitanti;

Or. it

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 4f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Aċċess parzjali jista’ ma jingħatax jekk 
ċaħda bħal din tkun ġustifikata minn raġuni 
prijoritarja ta’ interess ġenerali, bħas-
saħħa pubblika, tkun tiggarantixxi l-kisba 
tal-objettiv mixtieq u ma tkunx tmur lil 
hinn minn dak li huwa strettament 

2. Aċċess parzjali jista’ ma jingħatax jekk 
ċaħda bħal din tkun ġustifikata minn raġuni 
imperattiva ta’ interess ġenerali tkun 
tiggarantixxi l-kisba tal-objettiv mixtieq u 
ma tkunx tmur lil hinn minn dak li huwa 
strettament neċessarju.
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neċessarju.

Or. it

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7  – point c
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta’ komunikazzjoni mill-
awtorità kompetenti fi ħdan id-dati ta’ 
skadenza stabbiliti fit-tielet u r-raba’ 
subparagrafi, jista’ jiġi pprovdut is-
servizz.

imħassar

Or. it

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 30  – point a
Direttiva 2005/36/KE
Artikolu 44 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fi tmiem it-taħriġ teoretiku u prattiku, 
taħriġ prattiku għal sitt xhur fi spiżerija li 
hija miftuħa għall-pubbliku jew fi sptar 
taħt is-superviżjoni ta’ dak id-dipartiment
farmaċewtiku tal-isptar.

(b) matul jew mat-tmiem it-taħriġ teoretiku 
u prattiku, taħriġ prattiku għal sitt xhur fi 
spiżerija li hija miftuħa għall-pubbliku jew 
fi sptar taħt is-superviżjoni tad-dipartiment 
farmaċewtiku ta' dak l-isptar.

Or. it


