
CM\785680MT.doc PE418.079v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

19.06.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġetti: Petizzjoni 0706/2008, imressqa minn Vladimir Plachetka, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ir-rifjut tal-awtoritajiet Ġermaniżi li jirrikonoxxu t-taħriġ 
mediku Ċek tiegħu

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jaħdem bħala membru tal-istaff xjentifiku mal-kumpanija tal-mediċini 
Pfizer, tħarreġ bħala tabib f’dik li qabel kienet iċ-Ċekoslovakkja, fejn hu ħadem ukoll bħala 
tabib għal 15-il sena u lesta tliet korsijiet ta’ taħriġ speċjalizzat qabel ma mar il-Ġermanja.
Sentejn ilu l-petizzjonant applika mal-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi biex it-taħriġ mediku 
tiegħu jiġi rikonoxxut. S’issa dan ġie rifjutat, parzjalment minħabba d-differenza fit-tul tal-
korsijiet ta’ studju. Il-petizzjonant jidhirlu li l-attitudni tal-awtoritajiet Ġermaniżi hi f’kunflitt 
mal-prinċipji tal-libertà tal-moviment tal-ħaddiema u mad-dritt tal-istabbiliment tal-UE, u 
mas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja f’numru ta’ każijiet, eż: Każ 31/00 (Conseil National de 
l’Ordre des Architectes v. Nicholas Dreessen). Hu għalhekk jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jintervjeni.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2008.

Il-petizzjonant, li jaħdem bħala membru tal-istaff xjentifiku mal-kumpanija tal-farmaċewtika 
Pfizer, tħarreġ bħala tabib f’dik li qabel kienet iċ-Ċekoslovakkja, fejn hu ħadem ukoll bħala 
tabib għal 15-il sena u lesta l-korsijiet ta’ taħriġ speċjalizzat qabel ma mar il-Ġermanja.
Sentejn ilu, il-petizzjonant applika mal-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi biex it-taħriġ 
mediku tiegħu jiġi rikonoxxut. S’issa dan ġie rifjutat, parzjalment minħabba d-differenza fit-
tul tal-korsjiet ta’ studju. Il-petizzjonant jikkunsidra li l-attitudni tal-awtoritajiet Ġermaniżi hi 
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f’kunflitt mal-prinċipji tal-libertà tal-moviment għall-ħaddiema u d-dritt tal-istabbiliment tal-
UE, u mas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja f’numru ta’ każijiet, eż: Każ 31/00 (Conseil 
National de l’Ordre des Architectes v. Nicholas Dreessen).

Wara t-tkabbir tal-UE, it-tobba mediċi minn Stat Membru ġdid li lestew jew bdew l-istudju 
mediku tagħhom qabel id-data tad-dħul tal-Istat Membru tagħhom ma jibbenefikawx minn 
rikonoxximent awtomatiku minħabba li t-taħriġ tagħhom għadu mhuwiex meqjus li hu 
f’konformità mar-rekwiżiti tat-taħriġ kif imniżżla fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 2005/36/KE1.

Madankollu, it-tobba mediċi li ilhom jipprattikaw l-attivitajiet konċernati effettivament u 
legalment tul ċertu perjodu fl-Istat Membru tal-oriġini, jew fi kwalunkwe Stat Membru ieħor 
tal-Unjoni Ewropea, jista’ jkollhom il-kwalifika medika tagħhom rikonoxxuta 
awtomatikament abbażi tal-hekk imsejħa “drittijiet akkwistati”.

Fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ diploma ta’ speċjalità medika maħruġa mill-awtorità 
kompetenti ta’ dik li qabel kienet iċ-Ċekoslovakkja, l-Artikolu 23(3) tad-Direttiva 
2005/36/KE jiddefinixxi d-drittijiet akkwistati speċifiċi għal ħaddiema li ġew minn barra u li 
għandhom dawn id-diplomi. Skont dan l-Artikolu, ċertifikat għandu jinħareġ mill-awtorità 
kompetenti tas-Slovakkja jew tar-Repubblika Ċeka, fejn jintqal li ċ-ċittadin ikkonċernat 
effettivament u legalment kien jipprattika l-attività in kwistjoni għal tal-anqas tliet snin 
konsekuttivi tul il-ħames snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

Mill-Artikolu 23(3) tad-Direttiva 2005/36/KE, isegwi li l-kwalifiki professjonali tat-tobba, li 
bdew it-taħriġ tagħhom qabel l-1 ta’ Jannar 1993, jistgħu jkunu rikonoxxuti awtomatikament 
jekk il-kundizzjonijiet tad-drittijiet akkwistati jkunu ġew sodisfatti, u għalhekk mhux fuq il-
bażi ta’ ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet Ċeki jew Slovakki li jistabilixxu konformità mar-
rekwiżiti tat-taħriġ minimu kif definit fid-Direttiva 2005/36/KE.

Minħabba li l-petizzjonant kien qiegħed jaħdem fl-industrija tal-farmaċewtika għal dawn l-
aħħar 12-il sena, ma jistax jitlob id-drittijiet akkwistati kif imsemmija hawn fuq.

Fl-20 ta’ Ottubru 2007, daħlet fis-seħħ id-Direttiva 2005/36/KE u fl-Artikolu 10(b) tagħha, 
ġew indirizzati sitwazzjonijiet bħal dik tal-petizzjonant fis-sens li tapplika s-sistema ġenerali 
ta’ rikonoxximent mhux awtomatiku, li hu aktar favorevoli mir-rikonoxximent abbażi tat-
Trattat li jistabbilixxi l-KE. Hu jimplika li l-awtoritajiet kompetenti fil-Ġermanja 
jikkumparaw it-taħriġ tal-petizzjonant mar-rekwiżiti tat-taħriġ Ġermaniż li japplikaw bħalissa.
Hu biss fil-każ ta’ differenzi sostanzjali li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitant 
jimponu miżuri bħala kumpens.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet Ġermaniżi għandhom jirrispettaw it-terminu ta’ tliet xhur 
żmien hekk kif id-dokumenti kollha mitluba jkunu ġew ipprovduti mill-petizzjonant.

Fir-rigward taċ-ċertifikat mediku mitlub mill-awtoritajiet Ġermaniżi, huma jitħallew jitolbu 
dan jekk ikunu jixtiequ l-istess miċ-ċittadini tagħhom li jixtiequ li jieħdu l-professjoni ta’ 
tabib. Fil-prinċipju, l-Istat Membru li qiegħed jospita għandu jaċċetta bħala prova suffiċjenti 

                                               
1 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, 
Ġurnal Uffiċjali L255 tat-30 ta’ Settembru 2005 – paġna 22.
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ta’ dan il-preżentazzjoni tad-dokument meħtieġ fl-Istat Membru tal-oriġini. Madankollu, 
minħabba li l-petizzjonant diġà ilu jgħix fil-Ġermanja għal 12-il sena, l-awtoritajiet Ġermaniżi 
jistgħu jitolbu li l-petizzjonant jipprovdi d-dokument, kif inhu meħtieġ fil-Ġermanja f’dan ir-
rigward.

Jekk il-petizzjonant jiddeċiedi li jerġa’ jmur lura fir-Repubblika Ċeka, hu m’għandux bżonn 
jakkwista rikonoxximent tal-kwalifika professjonali tiegħu minħabba li hu għandu kwalifika 
Ċekoslovakka ta’ tabib.

Permezz ta’ ittra tas-17 ta’ Novembru 2008, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Ġermaniżi 
jipprovdu aktar informazzjoni li tkun tippermettilha teżamina l-każ aktar fid-dettall.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni qiegħda tistenna aktar informazzjoni mingħand l-awtoritajiet Ġermaniżi qabel 
tkun tista’ tintlaħaq xi konklużjoni.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Gunju 2009.

Fit-tweġiba tagħhom tad-19 ta’ Diċembru 2008, l-awtoritajiet Ġermaniżi jistqarru li qabblu t-
taħriġ tal-petizzjonant u r-rekwiżiti ta’ taħriġ Ġermaniżi u wasslu għal deċiżjoni negattiva u li 
dan ħabbruh lill-petizzjonant.

Ta' min iqis li l-petizzjonant kiseb il-kwalifika medika tiegħu fiċ-Ċekożlovakkja fl-1971, meta 
t-taħriġ ma kienx jaqbel mar-rekwiżiti minimi ta’ taħriġ kif stipulat fl-Artikolu 24 tad-
Direttiva 2005/36 dwar l-għarfien tal-kwalifiki professjonali, u li l-esperjenza professjonali 
tiegħu li tmur lura għal 25 sena ilu kienet fil-qasam partikolari ta’ ajruport u li għaldaqstant 
ma kinetx meqjusa bħala rilevanti. L-awtoritajiet Ġermaniżi rrispettaw il-liġi tal-UE meta 
qabblu t-taħriġ tiegħu mar-rekwiżiti ta' taħriġ Ġermaniżi għat-taħriġ bażiku fil-mediċina. 

Hekk kif il-Kummissjoni infurmat lill-petizzjonant bl-intenzjoni tagħha li tarkivja, il-
petizzjonant ipprovda informazzjoni ġdida u esperjenza professjonali addizzjonali f’oqsma 
differenti tal-isptarijiet. Mill-informazzjoni pprovduta deher li kienet aktar esperjenza 
professjonali għal intrapriża fil-qafas ta’ taħriġ fil-mediċini (ġenerali) interni, fl-ambitu ta' 
prattika medika ġenerali. 

Minħabba li l-informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni ma mmodifikatx ir-riżultat tal-
analiżi legali, fl-14 ta’ Mejju 2009 l-Kummissjoni ddeċidiet li tarkivja. 

Konklużjoni

Minħabba r-raġunijiet imsemmija, l-awtoritajiet Ġermaniżi ma kisrux il-liġi tal-UE.


