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Suġġett: Petizzjoni 0570/2012, imressqa minn Maria Teresa Magnifico, ta’ 
ċittadinanza Taljana, dwar ir-rikonoxximent fl-Italja tal-istatus professjonali 
tagħha li hi akkwistat mill-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hi ċittadina Taljana li lestiet it-taħriġ professjonali tagħha fil-Ġermanja bħala 
għalliema tal-lingwa Ġermaniża u ħadmet bħala ħaddiem taċ-ċivil fis-sistema edukattiva tal-
Ġermanja. Hi rritornat l-Italja fl-1988 sabiex taħdem fir-reġjun tal-Ligurja bħala għalliema 
tal-lingwa Ġermaniża. Meta l-grad tas-salarju tagħha ġie stabbilit fl-Italja, l-istatus 
professjonali fil-Ġermanja ma kienx ikkunsidrat. Il-petizzjonanta hi issa rtirata, u qed tirċievi 
pensjoni Ġermaniża u Taljana. Il-petizzjonanta tgħid li hi kienet tirċievi pensjoni ogħla li 
kieku l-istatus professjonali tagħha kien ġie kkunsidrat. Hi temmen li dan hu każ ta’ 
trattament inugwali.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012

Il-petizzjonanta hija ċittadina Taljana li kkwalifikat u ħadmet bħala għalliema fil-Ġermanja. 
Fl-1988 hi rritornat l-Italja sabiex taħdem bħala għalliema fis-settur tat-tagħlim Taljan. Hija 
ssostni li meta ġie stabbilit is-salarju tagħha, jew il-kwalifika professjonali bħala għalliema 
fil-Ġermanja jew/u l-perjodi ta’ xogħol fil-Ġermanja ma ġewx ikkunsidrati b’mod korrett. 
Dan jidher li influwenza l-livell attwali tal-pensjoni tagħha.   Mill-petizzjoni, madankollu, 
mhux ċar jekk il-problemi tagħha humiex biss waħda mill-kwistjonijiet (rikonoxximent tal-
kwalifika ta’ tagħlim miksuba fil-Ġermanja jew li wieħed jikkunsidra l-perjodi ta’ xogħol 
miksuba fi Stat Membru ieħor) jew it-tnejn. 
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L-Istati Membri ġeneralment ikunu liberi li jiddeterminaw l-organizzazzjoni tas-settur 
pubbliku tagħhom (hawnhekk settur tal-edukazzjoni pubblika) inklużi r-regoli dwar ir-
reklutaġġ u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema.  Madankollu, ir-regoli nazzjonali 
m’għandhomx jiksru l-liġi tal-UE. 

Rikonoxximent tal-kwalifiki 
L-istrument legali li jirregola r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali huwa d-
Direttiva 2005/36/KE1. Din id-Direttiva tapplika jekk il-professjoni tkun regolata fl-Istat 
Membru ospitanti u l-applikant ikun ikkwalifikat kompletament fl-Istat Membru tal-oriġini. 
Skont il-Bażi tad-Dejta tal-Professjonijiet Regolati2, il-professjonijiet tal-għalliema tal-iskejjel 
primarji u sekondarji huma regolati kemm fil-Ġermanja kif ukoll fl-Italja.  

Il-petizzjonanta studjat u ħadmet bħala għalliema fil-Ġermanja. Fl-1988 il-petizzjonanta bdiet 
taħdem bħala għalliema fl-Italja. Mill-informazzjoni pprovduta mhux ċar jekk il-petizzjonanta 
applikatx għal rikonoxximent tal-kwalifika professjonali tagħha fl-1988. Il-petizzjonanta 
tirreferi għal talba għal rikonoxximent mingħajr ma tispeċifika d-data u lanqas jekk din it-
talba kinitx tikkonċerna rikonoxximent ta’ esperjenza tax-xogħol ta’ qabel jew rikonoxximent 
tal-kwalifiki professjonali. Huwa supponut li, sal-punt li l-petizzjonanta kienet tista’ taħdem 
bħala għalliema fl-Italja, hija kisbet ċertu rikonoxximent tal-kwalifiki Ġermaniżi jew ħadmet 
f’settur fejn il-professjoni ma kinitx regolata.  

B’mod ġenerali, meta tiġi eżaminata talba għal rikonoxximent awtorità kompetenti għal 
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali għandha tqis il-kwalifiki kollha u l-esperjenzi tax-
xogħol ta’ qabel. Sabiex jiġi evalwat il-każ tal-petizzjonanta hija meħtieġa iktar 
informazzjoni.  

Moviment liberu tal-ħaddiema
Il-liġi tal-UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema (l-Artikolu 45 TFUE u l-Artikolu 3 u 7(1) 
tar-Regolament Nru 492/2011 dwar il-libertà tal-moviment għall-ħaddiema fl-Unjoni) 
tobbliga lill-Istati Membri sabiex il-ħaddiema migranti jkunu trattati bl-istess mod bħaċ-
ċittadini tagħhom b’rabta mal-aċċess għal xogħlijiet u ma’ kundizzjonijiet tax-xogħol. 

Fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (CJ)3 dwar il-kwistjoni, 
il-Kummissjoni tikkunsidra li perjodi preċedenti ta’ impjieg komparabbli tal-ħaddiema 
migranti miksuba fi Stat Membru ieħor għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet tal-Istat Membru 
ospitanti għall-fini ta’ aċċess għal postijiet tax-xogħol u sabiex jiġu ddeterminati l-
kundizzjonijiet tax-xogħol (pereżempju paga, grad) bl-istess mod kif jiġi applikat għal perjodi 
ta’ xogħol miksuba fis-sistema tal-Istat Membru ospitanti. 
                                               
1 Id-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.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
3 Kawża C-419/92, Scholz ECR [1994] I-00505; Każ C-15/96, Schöning ECR [1998] I-

00047; Każ C-187/96, il-Kummissjoni vs il-Greċja [1998] I-01095; Każ C-195/98, 
Österreichischer Gewerkschaftsbund ECR [2000] I-10497; Każ C-224/01, Köbler, ECR 
[2003] I-10239; Każ C-205/04, il-Kummissjoni vs Spanja, ECR [2006] I-00031; 
il-Każ C-278/03, il-Kummissjoni vs l-Italja, ECR [2005] I-03747; Każ C-371/04, il-
Kummissjoni vs l-Italja, ECR [2006] I-10257.
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Iktar azzjoni
Sabiex issir valutazzjoni bir-r eqqa  tal-każ, il-petizzjonanta għandha tibgħat iktar 
informazzjoni dwar il-problemi li ltaqgħet magħhom, b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet 
applikabbli, korrispondenza ma’ awtoritajiet Taljani kif ukoll deċiżjonijiet amministrattivi u 
ġudizzjarji. 

Il-petizzjonanta tista’ tressaq ukoll ilment lil SOLVIT li huwa netwerk għal soluzzjoni onlajn 
fejn Stati Membri tal-UE jaħdmu flimkien sabiex isolvu mingħajr proċedimenti legali 
kkawżati minn applikazzjoni ħażina tal-liġi tas-suq intern minn awtoritajiet pubbliċi. Hemm 
ċentru SOLVIT f’kull Stat Membru li jista’ jgħin fit-trattament tal-ilmenti minn ċittadini u 
negozji. Huma parti mill-amministrazzjoni nazzjonali u l-impenn tagħhom hu li jipprovdu 
soluzzjonijiet reali għal problemi fi żmien ta’ għaxar ġimgħat. Iktar informazzjoni dwar 
SOLVIT tista’ tinstab fuq is-sit li ġej: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_mt.htm

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jivvalutaw il-każ meta l-petizzjonanta tipprovdi iktar 
informazzjoni u jiddeċiedu jekk humiex se jittieħdu passi addizzjonali. 

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013

Wara l-informazzjoni addizzjonali pprovduta mill-petizzjonanta, jidher li hi akkwistat il-
kwalifika ta’ tagħlim fl-Italja u li ma ltaqgħatx ma’ diffikultajiet b’rabta ma’ dan l-aspett. 
Madankollu, hi ssostni li meta ġew biex jiddeterminaw il-kundizzjonijiet ta’ xogħol tagħha l-
awtoritajiet Taljani ma kkunsidrawx il-perjodi ta’ xogħol akkwistati bħala għalliema fil-
Ġermanja bl-istess mod kif inhuma komparabbli mal-perjodi ta’ xogħol akkwistati fl-Italja. L-
awtoritajiet Taljani ma tawx reazzjoni għat-talba li għamlet wara li d-dispożizzjonijiet 
applikabbli tal-qafas Taljan ġew riformati fl-2008. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jikkuntattjaw lill-awtoritajiet Taljani sabiex jitolbu għal aktar 
informazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-każ tal-petizzjonanta kif ukoll għall-
kummenti tagħhom. Abbażi tal-analiżi ta’ din l-informazzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni 
jiddeċiedu jekk jittiħdux passi addizzjonali.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jinfurmaw lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet dwar aktar żviluppi 
fil-każ. 

5. Risposta tal-Kummissjoni (II) , li waslet fil-11 ta’ Novembru 2013.

Il-Kummissjoni eżaminat l-informazzjoni l-ġdida mressqa mill-petizzjonanta. Il-petizzjonanta 
ssostni li meta nħatret bħala għalliema fl-Italja fl-1988, il-perjodi tagħha ta’ xogħol preċedenti 
fil-Ġermanja ma tqisux b’mod sħiħ. Konsegwentement, issa għandha pensjoni anqas milli 
kien ikollha kieku tpoġġiet fi grad ta’ salarju ogħla meta tawha n-nomina fl-1988. Hija rtirat 
fl-2011.

Jidher mill-infomazzjoni addizzjonali provduta mill-petizzjonanta li fl-1988 hi applikat 
b’suċċess għall-pożizzjoni ta’ għalliema fl-Italja f’kompetizzjoni miftuħa, u l-esperjenza 
tagħha, tal-anqas sa ċertu punt, tqieset meta ġiet  innominata bħala għalliema. Ingħatat l-
impjieg u daħlet fis-servizz  fil-grad "Livell 7".
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Is-servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux jivvalutaw jekk f’dak iż-żmien il-grad "Livell 7" 
kienx, fis-sitwazzjoni tagħha, il-livell ta’ salarju xieraq għall-petizzjonanta. Barra minn hekk 
it-termini tal-kompetizzjoni miftuħa tal-1988 tal-petizzjonanta mhumiex magħrufa għas-
servizzi tal-Kummissjoni. 

Jekk il-petizzjonanta taħseb li l-esperjenza ta’ xogħol tagħha kienet tmur kontra t-termini tal-
kompetizzjoni, jew li d-dritt nazzjonali jew tal-UE ma tqiesx b’mod sħiħ, għandha tieħu 
azzjoni f’waqtha f’konformità mal-proċeduri nazzjonali u tikkuntesta l-grad "Livell 7" li 
ngħatat. Fl-1988 l-Artikolu 45 TFUE kif ukoll ir-Regolament (KEE) Nru 1612/68 kienu diġà 
fis-seħħ u direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha. 

Hi ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE li kull qorti nazzjonali għandha l-
obbligu li tapplika b’mod sħiħ id-dritt tal-UE u tipproteġi d-drittijiet li din tikkonferixxi fuq l-
individwi. Hi l-qorti nazzjonali li għandha tassigura l-effikaċja totali tal-prinċipji ġenerali tan-
nondiskriminazzjoni, filwaqt li ma tapplika l-ebda dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li hi
kuntrarju għad-dritt tal-UE.

Is-servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux jieħdu post il-proċeduri ta’ rimedju li fuq livell 
nazzjonali l-persuna konċernata għandha tfittex u li jirrikjedu l-valutazzjoni individwali tas-
sitwazzjoni fattwali u legali. Is-servizzi tal-Kummissjoni jinnotaw li ovvjament meta fl-1988 
ġiet innominata l-petizzjonanta ma kkontestatx il-fatt li ngħatat il-grad "Livell 7" iżda għamlet 
dan sa ftit qabel l-irtirar tagħha fl-2011,.

Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni m’għandhom l-ebda kompetenza li jintervjenu jew li 
jissostitwixxu d-deċiżjoni tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-valutazzjoni tal-esperjenza 
ta’ xogħol preċedenti tal-applikanti fl-okkażjoni tan-nomina tagħhom fis-servizz pubbliku 
nazzjonali. 

Jekk il-petizzjonanta taħseb li l-esperjenza ta' xogħol tagħha fil-Ġermanja ma tqisitx b'mod 
sħiħ fl-okkażjoni tan-nomina tagħha bħala għalliema fl-1988, għandha tfittex rimedju fuq 
livell nazzjonali. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux jassistu individwi fit-tfassil jew/u fit-tressiq ta’ 
talbiet f’ħinhom skont proċeduri amministrattivi jew tal-qrati nazzjonali li jistgħu jkunu 
neċessarji biex  jirrimedjaw sitwazzjoni individwali li hi meqjusa mill-persuna involuta li 
tmur kontra d-dritt tal-UE li huwa direttament applikabbli jew il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE.


