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Suġġett: Petizzjoni 0686/2013, imressqa minn Lothar Brunke, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-istabbiliment tiegħu bħala tabib fl-Isvizzera

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż, tal-età ta’ 62 sena, u ilu jipprattika bħala tabib fil-
Ġermanja mill-1995. Fl-2011 huwa applika biex iwaqqaf prattika medika fl-Isvizzera. L-
applikazzjoni tiegħu ġiet miċħuda għax, għalkemm huwa kkwalifikat biex jipprattika bħala 
tabib, huwa ma lestiex it-taħriġ biex jikseb kwalifika speċjalizzata (Facharztausbildung). Din 
hija obbligatorja fl-Isvizzera sabiex wieħed jikseb awtorizzazzjoni biex jistabbilixxi prattika u 
liċenzja biex jipprattika. Wara huwa talab għall-istess trattament li jingħata lit-tobba Svizzeri 
tal-età tiegħu, li kien jeħtieġ taħriġ addizzjonali bħala “praktischer Arzt” (“tabib”). Dan ukoll 
ġie miċħud, li jfisser li l-unika mod li bih huwa jista’ jwaqqaf prattika fl-Isvizzera huwa li 
jieħu taħriġ speċjalizzat sħiħ li jdum minn tliet snin sa ħames snin. Il-petizzjonant iqis li, 
minħabba l-età tiegħu u l-esperjenza li għandu fil-qasam mediku, dan huwa rekwiżit 
sproporzjonat. Huwa ressaq il-kwistjoni quddiem il-qorti, fejn fl-argumenti tiegħu rrefera 
għad-dritt għall-istabbiliment tiegħu, iżda l-qorti ma għamlet l-ebda kumment dwar dan il-
punt. Huwa jemmen li d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Svizzeri hija f’kunflitt mal-ġurisprudenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE, li tiddikjara li r-restrizzjonijiet nazzjonali fuq il-libertajiet 
bażiċi stabbiliti fit-Trattat għandhom ikunu nondiskriminatorji, għandhom ikunu ġġustifikati 
fl-interess ġenerali, għandhom ikunu adatti biex jiżguraw il-ksib tal-objettiv li jsegwu u 
m’għandhomx imorru lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dan l-objettiv. Il-
petizzjonant huwa tal-fehma li l-awtoritajiet Svizzeri naqsu milli jikkunsidraw id-Direttiva 
2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali, li hija implimentata fl-
Isvizzera, u d-Direttiva 75/362/KEE dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi, ċertifikati u 
provi oħrajn ta’ kwalifiki formali ta’ infermiera responsabbli għall-kura ġenerali, inklużi 
miżuri biex jiffaċilitaw l-eżerċizzju effettiv tad-dritt ta’ stabbiliment u l-libertà li jiġu 
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pprovduti servizzi. Il-petizzjonant iħoss li sofra diskriminazzjoni minħabba l-fatt li għalih qed 
jiġu applikati rekwiżiti iktar stretti minn dawk applikati għat-tobba Svizzeri tal-istess età 
tiegħu. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jgħinu. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-petizzjonant isostni li d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet u l-qrati Svizzeri li jiċħdu l-
applikazzjonijiet tiegħu għal rikonoxximent bħala tabib u/jew l-awtorizzazzjoni li jistabbilixxi 
prattika medika fl-Isvizzera huma f’kunflitt mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea. F’dan il-kuntest il-petizzjonant talab ukoll lill-qrati Svizzeri jagħmlu 
referenza lill-Qorti Ewropea.

Madankollu, skont l-Artikoli 251 et seq TFUE l-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-kompetenza 
(biss) li tisma’ u tiddetermina azzjonijiet u proċedimenti b’impatt dirett fuq l-Unjoni Ewropea. 
Skont l-Artikolu 267 TFUE il-Qorti għandu jkollha l-kompetenza li tagħti sentenzi preliminari 
dwar (fost l-oħrajn) il-validità u l-interpretazzjoni tal-atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea. Meta titqajjem tali kwistjoni quddiem kwalunkwe qorti jew tribunal ta’ Stat 
Membru (tal-UE), dik il-qorti jew dak it-tribunal jistgħu jitolbu li l-Qorti tagħti deċiżjoni 
dwarha.

Peress li l-Isvizzera mhix Stat Membru tal-UE, it-tribunali Svizzeri mhumiex intitolati 
jagħmlu referenzi lill-Qorti Ewropea. Minflok jidher mill-Artikolu 11(3) tal-Ftehim dwar il-
Moviment Liberu tal-Persuni1 (FMPA), kif l-aħħar emendat mid-Deċiżjoni Nru 2/2011 tal-
Kumitat Konġunt UE-Svizzera tat-30 ta’ Settembru 20112 li tissostitwixxi l-Anness III 
(Rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali), li persuni koperti minn dan il-Ftehim 
għandu jkollhom l-opportunità li jappellaw lill-korp ġudizzjarju nazzjonali kompetenti fost l-
oħrajn fir-rigward ta’ deċiżjonijiet dwar appelli. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 16(2) tal-
FMPA u peress li l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim tinvolvi l-kunċetti tal-liġi tal-UE, għandha 
titqies il-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qabel id-data tal-
firma tiegħu. Ġurisprudenza wara dik id-data għandha tinġieb għall-attenzjoni tal-Isvizzera 
(fil-Kumitat Konġunt stabbilit mill-FMPA).

Ir-rieżami ġudizzjarju fir-rigward tal-applikazzjoni tal-FMPA fl-Isvizzera huwa għalhekk fil-
kompetenza tat-tribunali Svizzeri u fl-aħħar istanza tal-Qorti Federali Svizzera 
(Bundesgericht). F’dan il-każ, il-petizzjonant jilmenta dwar sentenza ta’ din il-Qorti tal-
1 ta’ Frar 2013 (fil-każ 2C-668/2012) li tiċħad it-talbiet tiegħu fl-aħħar istanza. 

Għall-kuntrarju tal-opinjoni tal-petizzjonant jidher li din id-deċiżjoni mill-qorti Suprema 
Svizzera mhix fi ksur tal-ftehim bilaterali. B’mod partikolari m’hemm ebda provi ta’ 
diskriminazzjoni fuq bażi ta’ nazzjonalità.

                                               
1 ĠU L 114, 30.4.2002, p. 6.
2 ĠU L 277, 22.10.2011, p. 20
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Skont il-punt 5.1.4 tal-Anness V għad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ 
Kwalifiki Professjonali1, kif issir referenza għalih fl-Anness III (rivedut) għall-FMPA, l-
Isvizzera hija intitolata li tesiġi (mid-data ta’ referenza tal-1 ta’ Ġunju 2002) diploma ta’ tabib 
tal-mediċina ġenerali. F’dan il-każ, l-awtoritajiet Svizzeri jistgħu għalhekk jesiġu minn 
applikant tal-UE l-istess livell ta’ kwalifiki bħalma jesiġu miċ-ċittadini Svizzeri. Madankollu, 
jidher li l-petizzjonant (fil-Ġermanja) m’għandux il-kwalifiki ekwivalenti (bħal “Facharzt für 
Allgemeinmedizin”).

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-fatt li l-awtoritajiet Svizzeri la qiesu l-esperjenza professjonali 
prattika li kiseb fil-Ġermanja u lanqas l-età tiegħu (62 sena). Minflok huma jesiġu l-
ikkompletar ta’ diversi snin ta’ taħriġ addizzjonali sabiex jikseb “Weiterbildungstitel” 
Svizzeru. F’dan il-kuntest, huwa jsostni wkoll drittijiet miksuba. 

L-Artikolu 30(1) tad-Direttiva 2005/36/KE (kif rifless fl-Anness III tal-FMPA) jipprovdi fil-
fatt (taħt ċerti kundizzjonijiet addizzjonali) għal drittijiet miksuba li huma speċifiċi għat-tobba 
tal-mediċina ġenerali mingħajr il-provi ta’ kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, 
punt 5.1.4. Skont l-Artikolu 30(2) tad-Direttiva, l-eżerċizzju ta’ tali drittijiet li jiġu segwiti 
attivitajiet ta’ tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali 
huwa madankollu soġġett għall-pussess ta’ ċertifikat li jiddikjara d-dritt tad-detentur li jsegwi 
tali attivitajiet. Skont il-Qorti Svizzera, il-petizzjonant ma pprovdiex provi tal-pussess ta’ tali 
ċertifikat.

Barra minn hekk, il-petizzjonant talab l-applikazzjoni ta’ arranġamenti tranżizzjonali li 
applikaw fil-passat għat-tobba Svizzeri li kellhom biss diplomi li jattestaw taħriġ mediku 
bażiku. Madankollu, tali arranġamenti ilhom li skadew. Peress li m’għadhomx japplikaw 
għaċ-ċittadini Svizzeri għaldaqstant lanqas l-allegazzjoni ta’ diskriminazzjoni ma tidher 
pertinenti. 

Fl-aħħar nett, għandu jiġi nnutat li l-kwistjoni ta’ stabbiliment ta’ prattika medika bħal din ma
taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE u għalhekk anke tal-Anness III 
għall-Ftehim bilaterali mal-Isvizzera.

Konklużjoni

Taħt dawn iċ-ċirkostanzi u abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni la hi 
f’pożizzjoni li tgħin lill-petizzjonant jikseb rikonoxximent bħala speċjalist mediku u lanqas 
fir-rigward tal-awtorizzazzjoni biex jistabbilixxi prattika medika fl-Isvizzera.

                                               
1 ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22


