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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1695/2008, ippreżentata minn W. R. ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar in-nuqqas ta’ rispett tal-proċeduri ta’ rikonoxximent reċiproku tal-
kwalifiki professjonali fi Franza u fil-Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż residenti fir-Renju Unit, talab lill-awtoritajiet Ġermaniżi u 
aktar tard lill-awtoritajiet Franċiżi biex jirrikonoxxu l-kwalifiki professjonali tiegħu bħala 
tabib speċjalizzat fil-mediċina dwar is-sider, wara li hu kien diġà pprattika din il-professjoni 
fir-Renju Unit. Il-petizzjonant jikkritika l-mod li bih l-awtoritajiet Ġermaniżi u dawk Franċiżi 
ttrattaw it-talba tiegħu għal informazzjoni dwar id-dokumenti meħtieġa biex jissottometti 
applikazzjoni għall-validazzjoni tal-kwalifiki. Skont il-petizzjonant, l-applikazzjoni tiegħu 
attwalment tinsab f’idejn il-Kumitat relevanti tal-Kunsill Nazzjonali tal-Assoċjazzjoni Medika 
Franċiża (Conseil National de l'Ordre des Médecins); minkejja dan, dan il-korp ma tax 
tweġiba qabel id-data ta’ skadenza stipulata fl-Artikolu 51 tad-Direttiva 2002/36/KE. Il-
petizzjonant jiddeskrivi l-għadd ta’ problemi u l-attitudni kontra l-Ewropa li huwa ltaqa’ 
magħhom fir-Renju Unit kif ukoll fil-Ġermanja u fi Franza. Il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jintervjeni mal-awtoritajiet kompetenti Franċiżi u jordnalhom 
jirrispettaw id-data ta’ skadenza stabbilita fil-liġi Komunitarja, minħabba li d-dewmien fit-
teħid ta’ deċiżjoni ma jħallihx japplika għal diversi opportunitajiet ta’ xogħol offruti minn 
sptarijiet Franċiżi.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fit-26 ta' Marzu 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.
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Il-petizzjoni

Il-petizzjonant għandu kwalifika medika bażika u kwalifika speċjalizzata fil-mediċina 
ġenerali (interna) li ingħatatlu mill-Kamra Medika ta’ Westfalen-Lippe (D) fl-1998 wara li 
lesta taħriġ speċjalizzat li hu kien beda fl-1987.   Fl-1998, hu mar jgħix ir-Renju Unit, fejn id-
diplima medika bażika u l-kwalifika ta’ speċjalista fil-mediċina ġenerali (interna) kienu 
rikonoxxuti. Madankollu, hu ħadem fil-qasam ta’ żewġ speċjalizzazzjonijiet oħra, il-
‘mediċina respiratorja’ u l-‘endokrinoloġija u dijabete’, fir-Renju Unit mingħajr ma kiseb l-
ebda kwalifika ta’ speċjalista fil-mediċina respiratorja jew fl-endokrinoloġija u d-dijabete. 

Kemm fil-Ġermanja u kemm fi Franza, il-petizzjonant hu intitolat li jaħdem bħala speċjalista 
fil-mediċina ġenerali (interna), professjoni li għaliha għandu kwalifika mill-Ġermanja.  
Madankollu, fil-Ġermanja hu issa jixtieq jaħdem bħala speċjalista fil-mediċina respiratorja u 
fi Franza hu jixtieq jaħdem bħala speċjalista fl-endokrinoloġija u fid-dijabete. 

Hu kkuntattja kemm lill-awtoritajiet Ġermaniżi u kemm dawk Franċiżi għar-rikonoxximent.  
Il-petizzjonant jikkritika l-mod li bih l-awtoritajiet Ġermaniżi u dawk Franċiżi ttrattaw it-
talbiet tiegħu għal rikonoxximent u għal informazzjoni dwar dokumenti meħtieġa biex 
jissottometti applikazzjoni għar-rikonoxximent tal-‘kwalifiki’ tiegħu.

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni hi konxja mill-każ, għaliex irċeviet ilment kontra l-Ġermanja u kontra Franza. 

Il-kwistjoni ewlenija hi li fuq il-bażi tal-‘prattika professjonali’ tiegħu fir-Rejnu Unit, il-
petizzjonant jixtieq jaħdem bħala speċjalista fil-mediċina respiratorja fil-Ġermanja fuq naħa, u 
bħala speċjalista fl-endokrinoloġija u d-dijabete fi Franza fuq l-oħra, għalkemm ma għandux 
il-kwalifiki korrispondenti ta’ speċjalista. F’dan ir-rigward, hu kkuntattja żewġ awtoritajiet 
Franċiżi u seba’ Ġermaniżi kważi fl-istess ħin.  Fil-Ġermanja l-awtoritajiet kompetenti kienu 
skunċertati dwar il-kontenut tal-applikazzjoni ‘informali’ tal-applikant, filwaqt li fi Franza, 
attwalment, hu ma bagħatx applikazzjoni għar-rikoxximent lill-awtoritajiet Franċiżi, imma 
pjuttost ittra informali li tindika x-xewqa tiegħu li jaħdem bħala tabib speċjalista fl-
endokrinoloġija u fid-dijabete. 

Għat-tobba, id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali  fiha 
sistema ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali biss; imma ma tkoprix rikonoxximent 
tal-‘prattika professjonali’.  Għalhekk, skont id-Direttiva 2005/36/KE mhuwiex possibbli li 
wieħed jibbenefika mir-rikoxximent fi Stat Membru sempliċement fuq il-‘prattika 
professjonali’ li tkun saret fi Stat Membru ieħor.  Parzjalment, dan jispjega l-konfużjoni 
kemm tal-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi u kemm dawk Franċiżi.  Skont l-Artikolu 51 (1) 
tad-Direttiva 2005/36/KE, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tgħarraf 
li rċeviet l-applikazzjoni fi żmien xahar li tkun irċevietha u tinforma lill-applikant dwar 
kwalunkwe dokumenti li jonqos.  Din id-dispożizzjoni tassumi li tkun saret applikazzjoni 
proprja lill-awtoritajiet kompetenti. 

Mill-ittri tal-petizzjonant lill-awtoritajiet Ġermaniżi, ma kienx ċar jekk hu kellux l-għan li l-
‘prattika professjonali’ tiegħu tkun aċċettata bħala parti mit-taħriġ ta’ speċjalista fil-Ġermanja 
bil-għan li jikseb il-kwalifika Ġermaniża ta’ speċjalista fil-mediċina respiratorja jew jekk l-
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għan tiegħu  kienx li japplika għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, partikolarment 
minħabba li ma għamilx użu mill-formola ta’ applikazzjoni standard u mill-istruzzjonijiet 
relatati magħha.   

Awtorità kompetenti Ġermaniża (Westfalen-Lippe) irrifjutat ir-rikonoxximent ta’ speċjalista 
fil-mediċina respiratorja, minħabba li hu kellu kwalifika Ġermaniża fil-mediċina bażika u fil-
mediċina ġenerali (interna) biss, u mhux kwalifika fil-mediċina respiratorja mir-Renju Unit.  
Din l-awtorità kompetenti infurmatu li hu seta’ jkun reġistrat bħala speċjalista fil-mediċina 
ġenerali (interna), u li hu seta’ ukoll jagħmel talba biex il-‘prattika professjonali’ tiegħu tkun 
aċċettata bħala taħriġ biex ikun jista’ jikseb kwalifika ta’ speċjalista fil-mediċina respiratorja 
fil-Ġermanja.  B’mod alternattiv, hu seta’ jappella mid-deċiżjoni.  Awtoritajiet kompetenti 
oħra (Nordbaden, Bremen) irrispondew lill-petizzjonant u talbuh ċertifikat li jikkonferma l-
‘prattika professjonali’ flimkien mat-taħriġ minimu rikjest mid-direttiva.  

Il-petizzjonant ikkuntattja wkoll lill-awtoritajiet Franċiżi bil-għan li jeżerċita fi Franza bħala 
speċjalista fl-endokrinoloġija u d-dijabete.  Hu bagħat itta (mingħajr ebda dokumenti) lill-
Ordre National des médecins ta’ Pariġi u lill-Ordre National des médecins tal-Ardennes, li 
fiha hu ddikjara x-xewqa tiegħu li jaħdem ta’ speċjalista fl-endokrinoloġija u d-dijabete imma 
mingħajr ma inkluda applikazzjoni biex jikseb rikonoxximent.  L-awtoritajiet Franċiżi wkoll 
jidher li kienu konfużi dwar it-talba tiegħu, meta wieħed iqis li hu kien diġà reġistrat bħala 
speċjalista fil-mediċina ġenerali (interna) fi Franza u li skont id-Direttiva 2005/36/KE mhux 
possibbli li wieħed jeżerċita l-attività ta' speċjalista mingħajr ma jkollu l-kwalifika 
korrispondenti ta’ speċjalista. Meta l-Kummissjoni talbet lill-petizzjonant għal kopji tal-
applikazzjoni tiegħu li hu ssottometta lill-awtoritajiet Franċiżi, irrealizzat li dan ma 
ssottomettiex applikazzjoni imma pjuttost ittra li turi intenzjoni. Il-Kummissjoni, għalhekk, 
ma kenitx f’pożizzjoni li tikkuntattja lill-awtoritajiet Franċiżi permezz ta’ SOLVIT. Mill-
aħħar kopji ta’ korrispondenza mibgħuta mill-petizzjonant u minn dawk li intbagħtu lilu mill-
'Ordre des médecins de la Somme'  fl-14 ta’ Ottubru 2008, m'għadux ċar jekk it-talba tiegħu 
hux qed tkun meqjusa minnhom bħala talba għar-rikonoxximent. Jidher pjuttost li huma qed 
jikkunsidrawha bħala talba biex tkun aċċettata l-‘prattika professjonali' tiegħu li hu kiseb fir-
Renju Unit bil-għan li jikseb kwalifika Franċiża ta’ speċjalista fl-endokrinoloġija u fid-
dijabete, aktar milli bħala talba għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali.  Hu korrett li, 
skont l-Artikolu 51(2) tad-Direttiva 2005/36/KE, il-proċedura sabiex tkun eżaminata 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni dwar prattika professjonali regolata għandha titlesta malajr 
kemm jista’ jkun u twassal għal deċiżjoni sostanzjata mill-awtorità kompetenti fl-Istat 
Membru ospitanti, u, f'kull każ, fi żmien tliet xhur mid-data li fiha tkun ġiet sottomessa l-
applikazjoni tal-applikant. Madankollu, f’dan il-każ, il-limitu ta’ żmien ta’ tliet xhur ma jistax 
japplika għaliex qed jiġu kkunsidrati l-kundizzjonijiet relatati ma’ taħriġ ta’ speċjalista u l-
għoti ta’ kwalifika ta’ speċjalista, li t-tnejn jaqgħu taħt il-kompetenza ta’ kull Stat Membru.  

Barra minn hekk, hemm dubju dwar jekk il-petizzjonant jistax jikseb rikonoxximent skont l-
Artikolu 43 tat-Trattat (ara l-kawża C- 340/89 Vlassopolou), minħabba li hu ma kienx qed 
jaħdem fir-Renju Unit bħala speċjalista fil-mediċina respiratorja jew fl-endokrinoloġija u fid-
dijabete.  

Minħabba li jidher li hu ma ssottomettiex applikazzjoni għar-rikonoxximent (Franza) jew 
issottomettiha imma mhux fuq il-bażi tal-Artikolu 43 tat-Trattat (il-Ġermanja), aħna ma 
nistgħux nikkonkludu li kien hemm xi każ ta’ ksur tal-Artikolu 43 tat-Trattat mill-awtoritajiet 
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Ġermaniżi jew Franċiżi.  Lanqas ma hemm każ ta’ ksur tad-Direttiva 2005/36/KE minn dawn 
l-awtoritajiet.

Konklużjoni

Minħabba r-raġunijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni ma tistax tikkonkludi li kien 
hemm każ ta’ ksur tal-liġi tal-UE, la minn Franza u lanqas mill-Ġermanja.


