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Suġġett: Petizzjoni 0372/2011, imressqa minn S.M., ta’ ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
id-differenzi bejn Franza u l-Ġermanja fir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
mediċi ta’ speċjalisti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-kwalifiki ta’ din it-tabiba speċjalizzata mħarrġa fil-Ġermanja ma ġewx rikonoxxuti fi 
Franza, minkejja li ppreżentat ċertifikat li t-taħriġ tagħha bħala anestetista huwa f’konformità 
mad-Direttiva 93/16/KE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011

Il-petizzjonanta hija tabiba Ġermaniża li ilha taħdem f’diversi sptarijiet Franċiżi għal bosta 
snin. 

Il-petizzjoni tikkonċerna żewġ kwistjonijiet:
– il-fatt li l-kamra Franċiża tat-tobba rrikonoxxiet il-kwalifika tal-petizzjonanta bħala tabiba 

speċjalizzata (anestetista) sentejn u nofs tard;
– il-fatt li fis-snin preċedenti l-esperjenza professjonali tagħha u l-anzjanità miksuba bħala 

tabiba fil-Ġermanja ma ġewx ikkunsidrati mill-awtoritajiet Franċiżi biex jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha (pereżempju s-salarju; il-grad). 
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- Dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali:

Il-Kummissjoni diġà rċeviet ilment mill-petizzjonanta aktar kmieni. Mid-dokumenti li l-
petizzjonanta poġġiet għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni, jista’ jiġi kkunsidrat li hija kisbet 
kwalifika medika ta’ speċjalista fl-anestesjoloġija fil-Ġermanja fil-5 ta’ Frar 2003. Skont id-
dokumenti mressqa mill-petizzjonanta, l-awtorità kompetenti Ġermaniża kkonfermat, fid-9 ta’ 
Mejju 2005, li l-kwalifika ta’ speċjalista tal-petizzjonanta kienet tissodisfa r-rekwiżiti minimi 
tad-Direttiva 93/16/KEE1. 

Apparentament, id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifika ta’ speċjalista tal-
petizzjonanta ttieħdet fi Franza fl-14 ta’ Settembru 2005.

Id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali 2 tistipula l-
iskadenzi għall-proċedura ta’ rikonoxximent. Skont l-Artikolu 51(2) tad-Direttiva, il-
proċedura sabiex tiġi eżaminata applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ eżerċizzju ta’ 
professjoni regolata għandha tiġi kompletata mill-aktar fis possibbli u twassal għal deċiżjoni 
sostanzjata kif dovuta mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ospitanti f’kull każ fi żmien 
tliet xhur wara d-data li fiha d-dossier sħiħ tal-applikant kien ippreżentat.

Billi l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta ma tagħtix dettalji dwar id-data tas-
sottomissjoni tal-applikazzjoni kkompletata, is-servizzi tal-Kummissjoni beħsiebhom 
jikkuntattjawha sabiex jirċievu tali evidenza.

- Dwar ir-rikonoxximent tal-esperjenza professjonali u l-anzjanità biex jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet tax-xogħol :

F’konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 3, il-Kummissjoni 
tqis li l-perjodi preċedenti ta’ impjieg simili tal-ħaddiema migranti miksuba fi Stat Membru 
ieħor għandhom jitqiesu mill-awtoritajiet tal-Istat Membru ospitanti bl-iskop li jkun hemm 
aċċess għall-karigi u għall-istabbiliment tal-kundizzjonijiet tax-xogħol (pereżempju s-salarju; 
il-grad) bl-istess mod ta’ kif jiġi applikat għall-perjodi ta’ xogħol imwettqa fis-sistema tal-
Istat Membru ospitanti. 

Bejn l-2005 u l-2008, is-servizzi tal-Kummissjoni kienu f’kuntatt dirett mal-petizzjonanta 
dwar din il-kwistjoni. Il-każ tagħha ġie trattat fl-ambitu tal-proċeduri ta’ ksur kontra Franza 
dwar il-kwistjoni li jiġu kkunsidrati l-esperjenza professjonali u l-anzjanità għall-aċċess għall-
karigi u għall-istabbiliment tal-kundizzjonijiet tax-xogħol (pereżempju s-salarju; il-grad) fis-
settur pubbliku. 
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Fl-2008, is-servizzi tal-Kummissjoni infurmaw lill-petizzjonanta li l-awtoritajiet Franċiżi 
għamlu r-regoli applikabbli konformi mal-liġi tal-UE. Is-servizzi tal-Kummissjoni ma rċevew 
l-ebda informazzjoni li l-każ tal-petizzjonanta ssolva f’konformità mal-liġi tal-UE. 

Billi l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanta ma tagħtix dettalji dwar il-problemi 
preċedenti dwar din il-kwistjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni se jikkuntattjaw lill-
petizzjonanta sabiex ikunu jafu jekk għadhiex tiffaċċja diffikultajiet f’dan ir-rigward.

Wara li jirċievu aktar informazzjoni mill-petizzjonanta, is-servizzi tal-Kummissjoni se 
jinfurmaw lill-Parlament Ewropew dwar il-pożizzjoni tagħhom u dwar kwalunkwe possibilità 
ta’ segwitu.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

Is-servizzi tal-Kummissjoni skambjaw diversi ittri mal-petizzjonanta. Fuq il-bażi tal-
informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni għandha l-pożizzjoni li ġejja:

- Dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali

Jidher li l-petizzjonanta qed tilmenta dwar il-fatt li d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent tal-
kwalifika ta’ speċjalizzazzjoni medika tagħha fl-anastesjoloġija, li ttieħdet fi Franza 
fl-14 ta' Settembru 2005, ma ssemmix id-data ta’ meta inkisbet il-kwalifika.
Madankollu, id-Direttiva 2005/36 ma tobbligax lill-awtoritajiet tal-Istati Membri li fid-
deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifika jsemmu d-data ta’ meta inkisbet il-kwalifika.
Skont l-Artikolu 51 tad-Direttiva 2005/36/KE, awtorità kompetenti għandha twassal deċiżjoni 
debitament sostanzjata fi żmien tliet xhur mid-data ta’ meta jkun ġie sottomess fajl sħiħ. 
Madankollu, din l-iskadenza tista’ tiġi estiża b’xahar.
Skont l-Artikolu 51(2) in-nuqqas ta’ awtorità kompetenti milli tasal għal deċiżjoni f’din l-
iskadenza għandha tkun soġġetta għal appell taħt id-dritt nazzjonali.
F’konklużjoni, il-Kummissjoni tikkunsidra li d-deċiżjoni tal-kamra Franċiża tat-tobba ma 
tiksirx id-Direttiva 2005/36 dwar il-kontenut minimu tad-deċiżjoni tagħhom. Huwa f'idejn il-
petizzjonanta li tikkunsidra li titlob għad-danni quddiem il-qrati nazzjonali għad-dewmien 
possibbli fit-trattament tal-applikazzjoni tagħha għal rikonoxximent.

- Dwar ir-rikonoxximent tal-esperjenza professjonali u l-anzjanità biex jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni staqsew lill-petizzjonanta b’liema mod il-perjodi tax-xogħol 
tagħha miksuba fi Stati Membri oħra ma ġewx ikkunsidrati; hija kienet mistiedna tibgħat l-
informazzjoni dwar il-kuntatti tagħha mal-awtoritajiet Franċiżi dwar din il-kwistjoni inklużi 
deċiżjonijiet amministrattivi u/jew ġudizzjarji li jippermettu s-servizzi tal-Kummissjoni biex 
jevalwaw il-każ tagħha fid-dettall.
Il-petizzjonanta ssostni li minn meta saret ir-riforma fid-dispożizzjonijiet Franċiżi applikabbli, 
hija xorta ma rċevietx is-salarju li huma intitolati għalih it-tobba b’perjodi tax-xogħol 
komparabbli miksuba fi Franza. Madankollu, hija ma pprovdietx kopji tal-korrispondenza 
tagħha mal-awtoritajiet Franċiżi u/jew tad-deċiżjonijiet amministrattivi jew ġudizzjarji. Hija 
infurmat ukoll lis-servizzi tal-Kummissjoni li, minn meta saret ir-riforma fid-dispożizzjonijiet 
Franċiżi applikabbli, hija ħadmet biss bħala persunal ta’ sostituzzjoni (remplacant) imma ma 
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kienetx offruta postijiet fuq skala ta’ paga adegwata.

Konklużjoni

Id-dispożizzjonijiet Franċiżi biex jiġu meqjusa l-perijodi tax-xogħol miksuba fi Stati Membri 
oħra fid-determinazzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur pubbliku (anke għall-
praticiens hospitaliers - tobba bħall-petizzjonanta) inġiebu konformi mal-liġi tal-UE fil-qafas 
ta' proċedura ta’ ksur kontra Franza. Peress li s-servizzi tal-Kummissjoni ma kellhomx 
biżżejjed evidenza ta’ prattika amministrattiva ta' natura kostanti u ġenerali kontra l-liġi tal-
UE, ma setgħux jiskopru ksur potenzjali tal-liġi tal-UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema 
li setgħu jqajmu mal-awtoritajiet Franċiżi. Il-petizzjonanta ġiet infurmata b'dan.


