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Suġġett: Petizzjoni 0715/2012, imressqa minn Lázló Göbölös, ta’ ċittadinanza 
Ungeriża, dwar l-inklużjoni tal-ispeċjalizzazzjoni tal-kirurġija tal-qalb fl-
Anness 5.1.2 tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiżvela l-problemi tiegħu dwar ir-rikonoxximent fir-Renju Unit tal-kwalifiki 
mediċi tiegħu bħala kirurgu tal-qalb. Jidher li hemm diskrepanza fin-nomenklatura, li kienet 
setgħet ġiet iċċarata bl-inklużjoni tal-ispeċjalizzazzjoni fl-anness tad-Direttiva. Huwa jitlob 
lill-Parlament sabiex jintervjeni ħalli jsir tibdil.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ottubru 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-petizzjonant hu tal-opinjoni li l-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali1 għandu jkopri wkoll speċjalizzazzjonijiet mediċi 
fil-“kirurġija tal-qalb”. Il-petizzjonant jirrimarka li l-kirurġija tal-qalb mhijiex attwalment 
imniżżla fl-Anness V tad-Direttiva bħala kategorija separata tal-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi. 
Xi Stati Membri nnotifikaw il-kwalifiki tagħhom tal-kirurġija tal-qalb fil-kategorija tal-
“kirurġija toraċika”. Fil-każ tal-petizzjonant din mhijiex ta’ għajnuna, minħabba li hu sab 

                                               
1 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali, il-Ġurnal Uffiċjali L 255 tat-30 ta’ Settembru 2005 – il-paġna 22.
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diffikultajiet waqt ir-rikonoxximent tal-ispeċjalizzazzjoni fi Stat Membru ieħor.

Skont is-sistema tar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali stabbiliti mid-
Direttiva 2005/36/KE, l-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi għandhom reġim speċjali, li juri li hemm 
differenza sinifikanti rigward in-numru ta’ speċjalizzazzjonijiet mediċi regolati fi ħdan l-Istati 
Membri. Din id-Direttiva għalhekk tkopri l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ taħriġ minimu 
tal-54 speċjalizzazzjoni medika attwali. Madankollu, il-kirurġija tal-qalb mhijiex fost dawn l-
ispeċjalizzazzjonijiet mediċi.

Skont l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2005/36/KE il-Kummissjoni tista’ tinkludi fl-Anness V, il-
punt 5.1.3. tad-Direttiva, speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda li huma komuni għal mill-inqas 
żewġ kwinti tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni trid issegwi l-proċedura tal-komitoloġija 
msemmija fl-Artikolu 58(3) tad-Direttiva biex tadotta tali miżura.

F’Ottubru 2012, l-Ungerija qajmet il-kwistjoni tal-inklużjoni tal-kirurġija tal-qalb bħala 
kategorija ġdida fl-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva 2005/36/KE. Il-Kummissjoni qed 
teżamina attwalment din it-talba, imma ma tistax tkun mistennija deċiżjoni qabel mill-inqas it-
tieni nofs tal-2013.

Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha dwar il-modernizzazzjoni tad-
Direttiva 2005/36/KE f’Diċembru li għadda. Il-proposta qed tiġi diskussa attwalment fil-
Kunsill Ewropew u fil-Parlament Ewropew.

Il-modifika proposta tissimplifika l-proċedura għall-inklużjoni tal-ispeċjalizzazzjonijiet 
mediċi ġodda fl-Anness V tad-Direttiva billi tnaqqas il-limitu tal-Istati Membri meħtieġa għal 
terz. Madankollu, il-proposta u tali bidla għadhom ma ġewx miftiehma.

Sadanittant, id-detenturi tal-ispeċjalizzazzjonijiet tal-kirurġija tal-qalb jistgħu diġà 
jibbenefikaw mir-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom skont l-hekk imsejħa sistema ġenerali 
(il-Kapitolu 1 tad-Direttiva 2005/36/KE).

Konklużjonijiet

L-Anness V, 5.1.3 tad-Direttiva 2005/36/KE mhuwiex żbaljat fir-rigward ta’ titoli differenti 
tat-taħriġ tal-ispeċjalisti mediċi. Fil-każ li tal-inqas żewġ kwinti tal-Istati Membri jirrapportaw 
lill-Kummissjoni li qed jirregolaw il-kirurġija tal-qalb bħala speċjalizzazzjoni ġenwina, il-
Kummissjoni tibda l-proċedura biex tinkludi dan it-titolu fl-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-
Direttiva 2005/36/KE. Sadanittant, id-detenturi ta’ tali speċjalizzazzjoni jistgħu jibbenefikaw 
mir-rikonoxximent ta’ dawn il-kwalifiki skont l-hekk imsejħa sistema ġenerali.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-petizzjonant hu tal-opinjoni li l-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali1 għandu jkopri wkoll speċjalizzazzjonijiet mediċi 
fil-“kirurġija tal-qalb”. 

                                               
1 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali, il-Ġurnal Uffiċjali L 255 tat-30 ta’ Settembru 2005 - il-paġna 22.
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Fil-petizzjoni inizjali tiegħu, il-petizzjonant jirrimarka li l-kirurġija tal-qalb mhijiex 
attwalment imniżżla fl-Anness V tad-Direttiva bħala kategorija separata tal-
ispeċjalizzazzjonijiet mediċi. Sussegwentement huwa pprovda informazzjoni addizzjonali li 
ssostni li l-kirurġija tal-qalb mhijiex speċjalizzazzjoni medika ġdida, iżda kienet diġà teżisti 
f’mill-inqas żewġ Stati Membri fil-ġurnata tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2005/36/KE. 
Għaldaqstant, il-petizzjonant jitlob għall-inklużjoni awtomatika tal-“kirurġija tal-qalb” fl-
Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva.

Skont is-sistema tar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali stabbiliti mid-
Direttiva 2005/36/KE, l-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi għandhom reġim speċjali. Hemm 
differenza sinifikanti rigward in-numru ta’ speċjalizzazzjonijiet mediċi regolati fi ħdan l-Istati 
Membri. Din id-Direttiva tkopri attwalment l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ taħriġ minimu 
ta’ 54 speċjalizzazzjoni medika. Madankollu, il-kirurġija tal-qalb mhijiex fost dawn l-
ispeċjalizzazzjonijiet mediċi.

Id-Direttiva 2005/36/KE ssostitwixxiet ħmistax-il direttiva eżistenti fil-qasam tar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali sal-20 ta’ Ottubru 2007, fosthom: id-
Direttiva 93/16/KEE biex tiffaċilita l-moviment liberu tat-tobba u r-rikonoxximent reċiproku 
tad-diplomi, ċertifikati u provi ta’ kwalifiki formali oħra tagħhom. Bid-Direttiva 2005/36/KE, 
l-UE għamlet riforma tas-sistema għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, fejn 
ipprovdiet l-ewwel modernizzazzjoni komprensiva tas-sistema mill-introduzzjoni tagħha. Fil-
qasam tal-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi, din id-Direttiva kienet qed tieħu post ir-regoli 
eżistenti u stabbilixxiet il-bażi legali għall-introduzzjoni tar-rikonoxximent awtomatiku għal 
kategoriji ġodda ta’ speċjalizzazzjonijiet mediċi, li ma kinux diġà koperti mill-Anness V tad-
Direttiva, għall-futur.

L-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 93/16/KEE niżżel it-titoli tal-ispeċjalisti mediċi li huma komuni 
għall-Istati Membri kollha u l-Artikolu 7(2) niżżel it-titoli li eżistew f’żewġ Stati Membri jew 
aktar u li kienu qed jipparteċipaw fir-rikonoxximent awtomatiku ta’ speċjalizzazzjonijiet 
mediċi. Il-kirurġija toraċika ġiet imniżżla bħala kategorija tal-ispeċjalisti mediċi fl-
Artikolu 7(2) tad-Direttiva 93/16/KEE, madankollu l-kirurġija tal-qalb ma tniżżlitx.

Il-premessa 20 tad-Direttiva 2005/36/KE tisħaq fuq l-importanza li jiġu ppreservati l-kisbiet 
tad-Direttiva 93/16/KEE fil-qasam tar-rikonoxximent awtomatiku ta’ speċjalizzazzjonijiet 
mediċi. Din il-premessa tipprovdi li l-prinċipju tar-rikonoxximent awtomatiku ta’ 
speċjalizzazzjonijiet mediċi komuni f’mill-inqas żewġ Stati Membri għandu jibqa’ japplika 
għall-ispeċjalizzazzjonijiet kollha rikonoxxuti fid-data tal-adozzjoni tad-
Direttiva 2005/36/KE. Din il-premessa madankollu tisħaq ukoll li wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva 2005/36/KE, ir-rikonoxximent awtomatiku għandu japplika biss għal dawk il-
kategoriji l-ġodda ta’ speċjalizzazzjonijiet mediċi, li mhumiex diġà koperti mill-Anness V 
tad-Direttiva, li huma komuni għal mill-inqas żewġ kwinti tal-Istati Membri.

Għaldaqstant, peress li l-kirurġija tal-qalb fil-bidu ma kinitx koperta mid-
Direttiva 93/16/KEE, din il-kategorija ta’ speċjalisti mediċi lanqas ma kienet koperta 
awtomatikament mill-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE.

Skont l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2005/36/KE il-Kummissjoni tista’ tinkludi fl-Anness V, il-
punt 5.1.3. tad-Direttiva, kategoriji ta’ speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda li huma komuni 
għal mill-inqas żewġ kwinti tal-Istati Membri. 

Id-Direttiva 2013/55/UE li temenda d-Direttiva 2005/36/UE dwar ir-rikonoxximent ta’ 
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kwalifiki professjonali u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni 
amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern ġiet ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali fit-28 ta’ Diċembru 2013 u se tidħol fis-seħħ fl-għoxrin ġurnata wara l-
pubblikazzjoni tagħha.

Skont l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2005/36/KE modernizzata, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati rigward l-inklużjoni fil-punt 5.1.3 tal-Anness V ta’ 
speċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda komuni għal milll-inqas żewġ kwinti tal-Istati Membri.

F’Ottubru 2012, l-Ungerija qajmet il-kwistjoni tal-inklużjoni tal-kirurġija tal-qalb bħala 
kategorija ġdida fl-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-Direttiva 2005/36/KE. Il-Kummissjoni 
attwalment qed teżamina din it-talba, u talbet lill-Istati Membri għall-opinjoni tagħhom dwar 
il-proposta. Il-Kummissjoni se tipproċedi bil-proposta tal-Ungerija skont ir-regoli proċedurali 
l-ġodda, kif provdut fid-Direttiva modernizzata.

Sadanittant, id-detenturi tal-ispeċjalizzazzjonijiet tal-kirurġija tal-qalb jistgħu diġà 
jibbenefikaw mir-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom skont l-hekk imsejħa sistema ġenerali 
(il-Kapitolu 1 tad-Direttiva 2005/36/KE).

Konklużjonijiet

L-Anness V, 5.1.3 tad-Direttiva 2005/36/KE mhuwiex żbaljat fir-rigward ta’ titoli differenti 
tat-taħriġ tal-ispeċjalisti mediċi. Fil-każ li tal-inqas żewġ kwinti tal-Istati Membri jirrapportaw 
lill-Kummissjoni li qed jirregolaw il-kirurġija tal-qalb bħala speċjalizzazzjoni ġenwina, il-
Kummissjoni tibda l-proċedura biex tinkludi dan it-titolu fl-Anness V, il-punt 5.1.3. tad-
Direttiva 2005/36/KE. 

Sadanittant, id-detenturi ta’ din l-ispeċjalizzazzjoni jistgħu jibbenefikaw mir-rikonoxximent 
ta’ dawn il-kwalifiki skont l-hekk imsejħa sistema ġenerali.


