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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om 
de maltesiska myndigheternas påstådda överträdelser av EG lagstiftningen om 
erkännande av examensbevis som likvärdiga

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren som har ingenjörsexamen hävdar att han har nekats rätten att utöva sitt yrke i 
Malta. Enligt framställaren har Engineering Board of Malta vägrat bevilja honom det tillstånd 
som krävs för att arbeta som ingenjör. Han ber Europaparlamentet om hjälp att lösa fallet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 september 2006. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 7 maj 2007

Kenneth Abela är maltesisk medborgare, godkänd ingenjör i Storbritannien och medlem i 
brittiska Engineering Board. Han ansökte om yrkesmässigt erkännande som ingenjör i Malta 
enligt direktiv 89/48/EG men de maltesiska myndigheterna (Engineering Board) avvisade 
omedelbart hans ansökan. Han vände sig till nätverket SOLVIT men de kunde inte lösa fallet. 
Han framförde då ett klagomål till Europeiska kommissionen (2005/4427) som lades till 
handlingarna den 28 juni 2006. Kenneth Abela informerades om detta beslut.

Kenneth Abela klagar på att de maltesiska myndigheterna inte har tillämpat 
direktiv 89/48/EEG korrekt på hans begäran om yrkesmässigt erkännande som ingenjör i 
Malta. Man har helt enkelt avvisat hans ansökan utan motivering och utan att ge honom 
möjlighet att vidta kompenserande åtgärder (antingen ett lämplighetstest eller en period av 
handledd praktik). 



PE388.748v03-00 2/5 CM\749769SV.doc

SV

Kommissionen avslutade ärendet enligt ovan eftersom den anser att detta är ett enskilt fall av 
felaktig tillämpning av EU-lagstiftningen och att Kenneth Abela därför bör protestera mot 
beslutet från Maltas Engineering Board hos de nationella domstolarna. Han har bland annat 
följt detta råd.

Kommissionen söker emellertid alternativa möjligheter till överträdelseförfaranden och 
fortsätter att ha regelbunden kontakt med de maltesiska myndigheterna samt med 
parlamentsledamoten Simon Busuttil. Kommissionen har meddelat behöriga maltesiska 
myndigheter hur de ska tillämpa direktiv 89/48/EG korrekt i detta fall. Det är nu de behöriga 
maltesiska myndigheternas ansvar att tillämpa direktiv 89/48/EEG regelrätt. Av den senaste 
korrespondensen framgår att de maltesiska myndigheterna har åtagit sig att göra detta och att 
Kenneth Abelas fall snart ska avgöras.

Slutsats

Kommissionen fortsätter sitt arbete med att lösa fallet i godo genom kontakter med de 
maltesiska myndigheterna, och det förefaller som om insatserna lönar sig.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 5 maj 2008

Framställaren har förvärvat sina yrkesmässiga kvalifikationer som ingenjör i Storbritannien. 
Inledningsvis godkändes inte dessa kvalifikationer i Malta. Efter hans ingripande ändrade 
emellertid de maltesiska myndigheterna sitt beslut den 30 januari 2007 och föreskrev honom 
en kompenserande åtgärd, emellertid utan att ge honom möjlighet att välja mellan ett 
lämplighetstest och en anpassningsperiod. Som motivering till beslutet anförde de maltesiska 
myndigheterna att de tillämpar sin rätt till undantag från utländska medborgares rätt att välja 
på grundval av artikel 10 i direktiv 89/48/EEG1.

Eftersom kommissionen inte hade mottagit någon officiell begäran om tillämpning av 
undantag från Malta informerades de maltesiska myndigheterna skriftligt den 4 april 2007 om 
det förfarande som måste följas vid ansökan om undantag och de uppmanades att lämna in en 
sådan begäran i vederbörlig ordning. Den 5 oktober 2007 svarade de maltesiska 
myndigheterna och lämnade en officiell begäran om undantag. Begäran var dock inte 
tillräckligt tydlig, saknade fakta och innehöll inte sådana argument som gjorde det möjligt för 
kommissionen att fatta beslut. Kommissionen sände därför en detaljerad begäran om 
ytterligare information till de maltesiska myndigheterna den 20 november 2007.

Direktiv 2005/36/EG2 om erkännande av yrkeskvalifikationer är tillämpligt sedan den 
20 oktober 2007 och ersätter direktiv 89/48/EEG. Direktivet gör det möjligt för 
yrkesutövaren/den utländska medborgaren att etablera sig och fortsätta det yrke som han eller 
hon utbildats för i en annan medlemsstat, under förutsättning att

                                               
1 Rådets direktiv av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över 
behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (EGT L 19, 24.1.1989, s. 16).
2 Samma koncept har övertagits i det nya systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer, direktiv 2005/36/EG 
av den 7 september 2007 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).
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 yrket är reglerat i värdmedlemsstaten, och
 den utländska medborgaren har förvärvat de yrkesmässiga kvalifikationerna i EU 

(eller i ett tredjeland – och i det fallet förvärvat tre års yrkeserfarenhet inom yrket i 
den medlemsstat som erkände de formella yrkeskvalifikationerna).

Ingenjörsyrket är inte harmoniserat inom Europeiska unionen. Erkännandet av
ingenjörskvalifikationer faller under bestämmelserna i det så kallade allmänna systemet för 
erkännande av yrkeskvalifikationer enligt Avsnitt III, kapitel I i direktiv 2005/36/EG. Det 
allmänna systemet innebär inte ett automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer. Motivet 
för detta system är att värdmedlemsstaten måste tillåta EU-medborgare att utöva ett yrke på 
dess territorium även om han eller hon inte har den nationella examen som krävs, under 
förutsättning att personen har erhållit den examen som krävs i en annan medlemsstat för att ta 
upp eller fortsätta i samma yrke. 

Värdmedlemsstaten ska dessutom fastställa om dessa kvalifikationer motsvarar de som 
föreskrivits i de nationella bestämmelserna. Endast om det föreligger avsevärda skillnader 
mellan den utländska medborgarens undervisning och utbildning (tidslängd eller omfattning 
av verksamheten) och värdmedlemsstatens krav kan den senare kräva kompenserande 
åtgärder (en anpassningsperiod eller ett lämplighetstest) samtidigt som den utländska 
medborgaren har rätt att välja åtgärd. 

Medlemsstaterna kan emellertid göra undantag från den sökandes rätt att välja. Enligt 
artikel 14 i direktiv 2005/36/EG ska de omedelbart meddela både kommissionen och 
medlemsstaten motsvarande förslag till bestämmelse liksom grunderna till att en sådan 
bestämmelse måste genomföras. Den 5 oktober 2007 erhöll kommissionen en sådan begäran 
om undantag från Malta.

De maltesiska myndigheterna behöver visa på behovet att göra undantag från de 
yrkesverksamma ingenjörernas rätt att välja mellan ett lämplighetstest och en 
anpassningsperiod för hela ingenjörskåren och inte enbart för ett specifikt fall som 
framställarens. 

Varje begäran om undantag behöver motiveras mot bakgrund av de aktuella målsättningarna. 
I detta fall behöver de maltesiska myndigheterna visa att de målsättningar de har för 
ingenjörsyrket inte kan uppnås i motsvarande omfattning genom ett lämplighetstest och en 
anpassningsperiod. Endast i detta fall skulle ett undantag vara förenligt med 
EU-lagstiftningen.

Under förutsättning att kommissionen inom tre månader inte har fattat något beslut som 
strider mot begäran om undantag kan medlemsstaten anta bestämmelsen i fråga.

Slutsats

Kommissionen har hittills inte erhållit något svar från Malta på sin detaljerade begäran om 
information den 20 november 2007 och sände därför en påminnelse till landets företrädare 
den 27 mars 2008.
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5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 21 oktober 2008

Kommissionen mottog den 11 juni 2008 svaret från Malta på sin skrivelse av den 
20 november 2007.

De maltesiska myndigheterna upplyste kommissionen om att framställaren genomgick en 
tvåårig utbildning och erhöll ett Higher National Diploma i Storbritannien, som till sitt 
innehåll skiljer sig från Bachelor of Science-utbildningen som krävs på Malta för att man ska 
bli kvalificerad ingenjör. De förklarade vidare att framställaren registrerades som godkänd 
ingenjör på grundval av sin tvååriga utbildning. De hävdar att han aldrig har arbetat under 
tillsyn i Storbritannien och kan därför inte anse att han har erhållit ytterligare utbildning i 
Storbritannien.

De maltesiska myndigheterna anser att framställarens Higher National Diploma ger honom 
möjlighet att registrera sig i Storbritannien med titeln Incorporated Engineer (som tekniker), 
vilket är ett yrke som inte är reglerat på Malta. Således finns det inget som hindrar 
framställaren att utöva detta yrke på Malta. De hävdar att han ansökte om erkännande som 
ingenjör, vilket är ett yrke som de maltesiska myndigheterna inte anser att han är kvalificerad 
för.

Framställaren innehar titeln Chartered Engineer, som han erhöll på grundval av sin examen 
från tvåårig högskoleutbildning samt Masterexamen i Storbritannien. Han påpekar att han har 
25 års yrkeserfarenhet.

Enligt upplysningarna från de maltesiska myndigheterna skiljer sig framställarens utbildning 
åt från den utbildning som krävs enligt maltesisk lagstiftning, i fråga om innehåll och/eller 
varaktighet. De maltesiska myndigheternas argument att han på grund av denna skillnad inte 
kan ansöka om erkännande som ingenjör utan endast som tekniker, är felaktigt av två skäl:

– Enligt brittiska regler betraktas han som ingenjör och har rätt att bära titeln 
Chartered Engineer. Detta kan inte ifrågasättas av de maltesiska myndigheterna.

– I artikel 13 i direktiv 2005/36/EG1 framhålls att ”Kompetensbevis eller bevis på formella 
kvalifikationer skall … intyga att innehavarens yrkeskvalifikationer minst motsvarar den nivå 
som ligger omedelbart före den som den mottagande medlemsstaten kräver”. De maltesiska 
myndigheterna kan ålägga sökanden kompensationsåtgärder om det finns väsentliga 
skillnader mellan sökandens utbildning och den utbildning som krävs enligt maltesisk 
lagstiftning. De maltesiska myndigheterna måste dock ta hänsyn till framställarens 25-åriga 
yrkeserfarenhet när de beslutar om kompensationsåtgärdens omfattning (artikel 14.5 i 
direktiv 2005/36/EG).

I enlighet med artikel 14.2 i direktiv 2005/36/EG måste Malta ge invandraren möjlighet att 
välja typ av kompensationsåtgärd. Endast i de fall då medlemsstaten begär ett undantag från 
invandrarens rätt att välja och vill ålägga antingen ett lämplighetsprov eller en 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, EUT L 255, 30.9.2005, s. 22–142.
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anpassningsperiod, kan typen av kompensationsåtgärd bestämmas av medlemsstaten. Detta är 
dock endast möjligt om kommissionen inte ber medlemsstaten i fråga att avstå från att 
tillämpa ett undantag eftersom det är olämpligt eller inte i enlighet med gemenskapsrätten.

I Maltas fall mottog kommissionen en begäran om undantag den 5 oktober 2007. Svaret från 
Malta mottogs den 11 juni 2008. I sin skrivelse begär de maltesiska myndigheterna ett 
bilateralt möte med kommissionen för att förklara de särskilda maltesiska omständigheterna 
när det gäller detta undantag. Begäran om ett möte är för kommissionen ett tydligt tecken på 
att meddelandet om begäran om undantag från Malta inte är fullständigt och därför inte 
påverkar den obligatoriska tidsfristen på tre månader.

När det gäller framställarens ärende informerades kommissionen av de maltesiska 
myndigheterna den 11 juni 2008 om att han ålades ett lämplighetsprov genom beslut av den 
30 januari 2007, men att han vägrade göra provet.

Slutsats

I ljuset av ovanstående beskrivning anser kommissionen att 

 artikel 13 i direktiv 2005/36/EG är tillämplig i detta fall, även om de maltesiska 
myndigheterna anser att han inte är en kvalificerad ingenjör, och att

 man i artikel 14.2 i direktiv 2005/36/EG ger sökande om erkännande rätten att välja 
mellan olika typer av kompensationsåtgärder, vilka består av å ena sidan ett 
lämplighetsprov och å andra sidan en anpassningsperiod, men att denna valmöjlighet 
inte har beviljats framställaren.

I ljuset av det ovannämnda kränkte de maltesiska myndigheterna direktiv 2005/36/EG i 
framställarens fall. Kommissionen kommer att informera framställaren om sin bedömning och 
föreslår att han överklagar det maltesiska ingenjörsrådets beslut på nationell nivå.


