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Suġġett: Petizzjoni 0343/2013, imressqa minn Lavarello Rosa, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta kisbet il-lawrja medika tagħha fil-Perù u bħala konsegwenza ħadmet fi Spanja 
u fir-Renju Unit. F’Ottubru 2010 hi applikat mal-Ordem Dos Medico fil-Portugall li, sal-lum, 
għadhom ma rrikonoxxewx il-kwalifiki tagħha u bħala konsegwenza ma tistax tipprattika l-
professjoni tagħha hemmhekk. Dan kellu implikazzjonijiet serji fuq il-familja u l-pjanijiet 
għall-karriera tagħha. Hi kkuntattjat numru ta’ istituzzjonijiet iżda l-ebda minnhom ma kienet 
kapaċi ssolvi l-problema tagħha. Hi qed titlob l-għajnuna.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Il-petizzjonanta hija ta’ ċittadinanza Taljana, li kkwalifikat bħala tabiba fil-Perù. Il-kwalifiki 
tagħha ġew rikonoxxuti fir-Renju Unit, fejn qiegħda taħdem bħalissa. Madankollu hija 
qiegħda tiffaċċja diffikultajiet bir-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħha fil-Portugall. 

Id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (“id-Direttiva”) 
tikkostitwixxi l-qafas legali Ewropew għar-rikonoxximent reċiproku ta’ kwalifiki 
professjonali. Id-Direttiva tapplika għaċ-ċittadini kollha ta’ Stat Membru partikolari li jixtiequ 
jaċċessaw jew isegwu professjoni regolata fi Stat Membru ieħor. Din għalhekk tiffoka 
primarjament fuq ċittadini tal-UE li għandhom kwalifiki miksuba f’wieħed mill-Istati Membri 
tal-UE.
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L-Artikolu 3(3) tad-Direttiva jipprovdi li l-kwalifiki miksuba minn ċittadini tal-UE f’pajjiż 
terz għandhom jitqiesu bħala prova ta’ kwalifiki formali skont id-Direttiva, jekk it-titolari 
jkollu tliet snin ta’ esperjenza professjonali fil-professjoni konċernata fit-territorju tal-Istat 
Membru li inizjalment irrikonoxxa dik il-kwalifika.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, jidher li l-petizzjonanta 
ssodisfat il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 3(3) tad-Direttiva, u għalhekk id-Direttiva tapplika 
għat-talba tagħha fil-Portugall.

L-Artikolu 10(g) tad-Direttiva jipprovdi li l-hekk imsejħa sistema ġenerali għar-
rikonoxximent ta’ prova ta’ kwalifiki formali għandha tiġi applikata għall-professjonijiet li 
mhumiex koperti mill-Kapitolu II u III tad-Direttiva (rikonoxximent awtomatiku bbażat fuq 
rekwiżiti minimi armonizzati), jew anke għal dawn il-professjonijiet, f’każijiet eċċezzjonali 
meta l-professjonist jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva.

Konsegwentement, peress li l-kwalifika tal-petizzjonanta nkisbet f’pajjiż terz u għalkemm din 
diġà ġiet rikonoxxuta fi Stat Membru, li attesta l-esperjenza professjonali meħtieġa msemmija 
fl-Artikolu 3(3) tad-Direttiva, ir-rikonoxximent tal-kwalifika mhux awtomatiku iżda jaqa’ taħt 
ir-regoli ġenerali dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki. 

Din is-sistema ġenerali timplika li l-awtoritajiet kompetenti Portuġiżi jistgħu jqabblu bejn it-
taħriġ tal-petizzjonanta u r-rekwiżiti nazzjonali tagħhom u fil-każ ta’ differenzi sostanzjali, 
jistgħu jeħtieġu t-tlestija ta’ miżuri ta’ kumpens bħala l-kondizzjoni tar-rikonoxximent.

Madankollu, jekk l-awtoritajiet kompetenti Portugiżi jiddeċiedu li jimponu miżura ta’ 
kumpens, għandha tkun proporzjonata u, b’mod partikolari tqis l-esperjenza professjonali tal-
petizzjonanta. 

Il-petizzjonanta tista’ fi kwalunkwe każ tibbenefika mis-salvagwardji proċedurali previsti fl-
Artikolu 51 tad-Direttiva.

Skont l-Artikolu 51(1) tad-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti Portugiżi għandhom jgħarrfu 
lill-petizzjonanta li jkunu rċevew l-applikazzjoni fi żmien xahar mir-riċevuta u għandhom 
jinformawha b’xi dokument li jista’ jkun nieqes. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 51(2)-(3) 
tad-Direttiva, l-awtoritajiet Portugiżi għandhom jipprovdu deċiżjoni sostanzjata kif dovuta 
dwar l-applikazzjoni tagħha għar-rikonoxximent tal-kwalifika tagħha fi żmien tliet xhur wara 
li tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni sħiħa. Din l-iskadenza tista’ tiġi estiża b’xahar fil-każ 
tal-petizzjonanta.

In-nuqqas li tittieħed deċiżjoni qabel l-iskadenza msemmija hawn fuq għandu jkun soġġett 
għal appell skont il-liġi nazzjonali Portugiża.  

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni kkonkludiet li skont l-Artikolu 51(3) tad-Direttiva l-petizzjonanta tista’ tqis li 
tappella skont il-liġi nazzjonali Portugiża kontra n-nuqqas tal-awtorità kompetenti li tieħu 
deċiżjoni fil-każ tagħha qabel l-iskadenzi pprovduti fid-Direttiva.


