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Suġġett: Petizzjoni 1896/2012, imressqa minn Calin Carmen Elena, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar ir-rikonoxximent tad-diplomi fl-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Rumena li tgħix fir-Renju Unit, tindika n-nuqqasijiet fis-sistema 
Britannika fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ taħriġ speċjalizzat minn pajjiżi oħra tal-UE, 
b’mod partikolari fil-mediċina tar-riabilitazzjoni, iżda mhux biss. Hija tħoss li qed tiġi ttrattata 
bħala ċittadina ta’ pajjiż mhux tal-UE peress li ġiet rakkomandata li tibda t-taħriġ kollu fir-
riabilitazzjoni mill-bidu. Hija tindirizza 3 mistoqsijiet speċifiċi li jissuġġerixxu li r-Renju Unit 
jista’ jkun fi ksur tar-regolamenti tal-UE rilevanti u titlob lill-PE biex jinvestiga l-każ.  

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

Il-petizzjonanta hija ċittadina Rumena, li hija kkwalifikata bħala speċjalista medika fil-
mediċina tar-riabilitazzjoni fir-Rumanija. Hija sabet diffikultajiet fir-rikonoxximent ta’ din l-
ispeċjalizzazzjoni fir-Renju Unit. 

Il-petizzjonanta hija tal-opinjoni li l-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva 2005/36/KE dwar 
ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali1 (“id-Direttiva”) għandu jelenka t-titolu 
                                               
1 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki 

Professjonali, il-Ġurnal Uffiċjali L255 tat-30 ta’ Settembru 2005 – il-paġna 22.
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nazzjonali tar-Renju Unit taħt il-kategorija ta’ speċjalizzazzjoni medika “Fiżjoterapija 
(perijodu minimu ta’ taħriġ: 3 snin)”. Dan ikun jippermetti lill-petizzjonanta tibbenefika minn 
rikonoxximent awtomatiku ta’ din l-ispeċjalizzazzjoni medika fir-Renju Unit. 

Il-petizzjonanta sabet ukoll diffikultà biex tikkompleta l-miżura ta’ kumpens mitluba bħala 
kundizzjoni għar-rikonoxximent mir-Renju Unit.

Id-Direttiva 2005/36/KE tikkostitwixxi l-qafas legali Ewropew għar-rikonoxximent reċiproku 
tal-kwalifiki professjonali. Id-Direttiva tapplika għaċ-ċittadini kollha ta’ Stat Membru li jkunu 
jixtiequ li jkollhom aċċess għal professjoni rregolata, jew isegwuha, fi Stat Membru ieħor.
Skont is-sistema għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali abbażi ta’ kundizzjonijiet ta’ 
taħriġ armonizzati, kif previst fil-Kapitolu III tat-Titolu III tad-Direttiva, l-
ispeċjalizzazzjonijiet mediċi għandhom reġim speċjali. Dan ir-reġim jirriżulta mill-fatt li 
hemm differenza sinifikanti fl-għadd ta’ speċjalizzazzjonijiet mediċi rregolati bejn l-Istati 
Membri. Għalhekk, filwaqt li d-Direttiva tkopri l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti minimi ta’ 
taħriġ ta’ 54 speċjalizzazzjoni medika (l-Anness V, il-punt 5.1.3 tad-Direttiva), mhux l-Istati 
Membri kollha jirregolaw dawn l-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi fis-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali tagħhom.
Skont l-Artikolu 21(7) tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jinnotifikaw it-titoli ta’ 
speċjalizzazzjonijiet mediċi tagħhom lill-Kummissjoni. Dawn it-titoli mbagħad jiġu elenkati 
fl-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva 2005/36/KE u jkunu koperti mir-reġim tad-Direttiva 
dwar ir-rikonoxximent awtomatiku, sakemm l-istess speċjalità tkun elenkata kemm għall-Istat 
Membru tad-domiċilju kif ukoll għal dak ospitanti fl-Anness V tad-Direttiva.

Fil-fatt, skont id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu ma jinnotifikawx ċerti speċjalizzazzjonijiet 
mediċi lill-Kummissjoni, anke jekk dawn l-ispeċjalizzazzjonijiet huma rregolati fit-territorju 
tagħhom. F’dan ir-rigward, l-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi huma differenti mill-professjonijiet 
l-oħra koperti mit-Titolu III, il-Kapitolu III tad-Direttiva. 

Għaldaqstant huwa evidenti li mhuwiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni la li żżid titolu 
nazzjonali ta’ kors ta’ taħriġ ta’ speċjalisti mediċi għall-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva 
mingħajr notifika mill-Istat Membru kkonċernat, u lanqas li tippubblika komunikazzjoni 
xierqa fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea taħt l-Artikolu 21(7) tad-Direttiva 2005/36/KE 
f’dan ir-rigward.

Għaldaqstant, għal kull kategorija ta’ speċjalizzazzjoni medika elenkata fl-Anness V, il-
punt 5.1.3 tad-Direttiva, l-Istati Membri huma intitolati jiddeċiedu jekk jixtiqux jipparteċipaw 
jew le fis-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku ta’ dawn il-kwalifiki. Fil-każijiet l-oħra 
kollha fejn speċjalità medika partikolari hija rregolata fl-Istat Membru ospitanti, iżda t-titolu 
nazzjonali korrispondenti mhuwiex innotifikat lill-Kummissjoni minn dan l-Istat Membru, 
professjonisti kkwalifikati fi Stat Membru ieħor jistgħu jiksbu rikonoxximent tal-
ispeċjalizzazzjoni tagħhom fl-Istat Membru ospitanti skont l-hekk imsejħa sistema ġenerali 
(it-Titolu III tal-Kapitolu I tad-Direttiva). 

Skont is-sistema ġenerali, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’ tikkompara t-
taħriġ ta’ professjonist mar-rekwiżiti ta’ taħriġ nazzjonali tagħha. F’każ ta’ differenzi 
sostanzjali fit-taħriġ ewlieni taż-żewġ Stati Membri, l-Istat Membru ospitanti jista’ jimponi 
miżuri ta’ kumpens qabel ma jirrikonoxxi l-kwalifika tal-ispeċjalist imħarreġ barra mill-pajjiż. 
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Fil-każ attwali, jidher li l-awtorità kompetenti tar-Renju Unit eżaminat l-applikazzjoni tal-
petizzjonanta skont is-sistema ġenerali u imponiet miżuri ta’ kumpens. Dan ir-rekwiżit huwa 
konsistenti mad-Direttiva.

Filwaqt li l-petizzjonanta qed tikkuntesta d-deċiżjoni tar-Renju Unit, id-Direttiva tippermetti 
b’mod ċar li l-Istati Membri ospitanti jeħtieġu tali miżuri ta’ kumpens. Skont l-
Artikolu 3(1)(g) tad-Direttiva, kwalunkwe perijodu ta’ adattament meħtieġ li jiġi kkompletat 
mill-petizzjonanta bħala kundizzjoni għar-rikonoxximent, jista’ jiġi ssorveljat u jista’ anke jiġi 
akkumpanjat minn taħriġ ulterjuri. Dan il-perijodu ta’ prattika ssorveljata għandu jkun suġġett 
għal valutazzjoni. 

Barra minn hekk, skont l-Artikolu 51(3) tad-Direttiva, id-deċiżjoni ta’ awtorità kompetenti 
għandha tkun suġġetta għal appell taħt id-dritt nazzjonali. Mill-informazzjoni disponibbli 
għall-Kummissjoni, jidher li l-awtorità kompetenti tar-Renju Unit ipprovdiet lill-petizzjonanta 
informazzjoni ddettaljata dwar l-appelli possibbli taħt id-dritt nazzjonali tagħha.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni kkonkludiet li r-Renju Unit ma kisirx id-Direttiva 2005/36/KE billi ma 
nnotifikax lill-Kummissjoni l-ispeċjalizzazzjoni medika tiegħu fil-“mediċina tar-
riabilitazzjoni”. Għaldaqstant, il-Kummissjoni mhijiex beħsiebha tieħu passi ulterjuri f’dan ir-
rigward.

Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti tar-Renju Unit applikat b’mod korrett l-hekk imsejħa 
sistema ġenerali għar-rikonoxximent tal-ispeċjalizzazzjoni medika tal-petizzjonanta.

L-awtorità kompetenti tar-Renju Unit ipprovdiet ukoll lill-petizzjonanta bil-possibbiltajiet ta’ 
appell għad-deċiżjoni tagħha taħt id-dritt nazzjonali tagħha, kif meħtieġ mill-Artikolu 51(3) 
tad-Direttiva.


