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Suġġett: Petizzjoni 0362/2009, imressqa minn Kenneth Pils, ta’ nazzjonalità Awstrijaka, 
dwar il-protezzjoni tal-professjoni ta’ fotografu fl-Awstrija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li fl-Awstrija, mhux bħal pajjiżi oħra fl-UE, il-professjoni ta’ 
fotografu (inkluż il-fotografu tal-istampa) hija protetta. Il-petizzjonant iqis din il-protezzjoni 
bħala waħda diskriminatorja għall-fotografi Awstrijaċi u li tista’ twassal għal trattament mhux 
ugwali, minħabba li l-kollegi barranin jistgħu joffru s-servizzi tagħhom mingħajr problemi fl-
Awstrija u jistgħu jaħdmu mingħajr l-istħarriġ u l-kwalifiki rekwiżiti. Bħala garanzija tal-
kwalità, il-protezzjoni, fl-opinjoni tal-petizzjonant, m’għadhiex relevanti fl-era diġitali tal-lum 
– iżda pjuttost l-oppost – u l-protezzjoni twassal għal servizz fqir u prezzijiet ogħla. Barra 
minn hekk, il-petizzjonant jikkritika d-distinzjoni li ssir fl-Awstrija bejn il-produtturi tal-films 
(mhux protetti) u l-fotografi (protetti). Huwa jistqarr li din id-differenza mhix relevanti aktar 
minħabba li llum il-ġurnata kemm il-films u kemm ir-ritratti huma diġitali. Il-petizzjonant 
huwa tal-opinjoni li r-rekwiżiti għall-impjieg fl-Awstrija ma jagħmlux ġid għall-ekonomija u 
ma joffru l-ebda garanzija fir-rigward tal-kreattività f’dan il-qasam jew suċċess fin-negozju. 
Huwa jistieden lill-Parlament Ewropew biex jirrevoka l-protezzjoni Awstrijaka tal-
professjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Ġunju 2009 Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.



PE429.629v01-00 2/3 CM\792218MT.doc

MT

Il-petizzjonant huwa ċittadin Awstrijak, mwieled u mrobbi fl-Iżvezja, li jaħdem bħala 
fotografu tal-istampa. Billi ilu stabbilit fl-Awstrija tal-inqas mill-2002, hu jixtieq 
jiddiversifika l-attivitajiet tiegħu (ritratti ta’ tiġijiet, ritratti ta’ arkitettura jew ritratti ta’ 
pubbliċità) iżda biex jagħmel dan huwa għandu jagħmel eżami ta’ kompetenza
(Meisterprüfung). Tali test mhuwiex meħtieġ mill-professjonisti barranin li jkunu kwalifikati 
bis-sħiħ u li jixtiequ jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fl-Awstrija. Għalhekk, il-petizzjonant 
iqis li l-Awstrija qiegħda tiddiskrimina b’mod invers kontra ċ-ċittadini tagħha stess, li fl-era
tat-teknoloġija diġitali, ma tistax tiġi ġustifikata permezz tal-protezzjoni tal-konsumaturi. 

Il-professjoni ta’ fotografu mhijiex konformi mal-livell Ewropew. Għalhekk, l-Istati Membri 
jibqgħu responsabbli li jirregolaw il-professjoni fir-rigward tal-libertajiet fundamentali li 
huma garantiti skont it-Trattat u d-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali1.

Fil-fatt, id-Direttiva 2005/36/KE tistipola li professjonist kwalifikat bis-sħiħ għandu jkollu l-
possibilità li jistabbilixxi u jeżerċita l-professjoni tiegħu fi Stat Membru differenti minn dak li 
fih ikun kiseb il-kwalifiki professjonali tiegħu. Id-Direttiva tapplika sakemm il-professjoni 
tkun regolata fl-Istat Membru ospitanti u sakemm il-professjonist ikun kiseb il-kwalifiki 
tiegħu fi Stat Membru ieħor.

 L-attivitajiet ta’ fotografija huma elenkati fl-Anness IV tad-Direttiva 2005/36/KE (ara l-
Anness, Lista II, 1, “Studji fotografiċi: ritratti u fotografija kummerċjali, ħlief fotografi 
ġurnalistiċi”). Rikonoxximent tal-kwalifiki huwa possibbli fuq il-bażi tal-esperjenza 
professjonali.

Għal dawn l-attivitajiet li jinsabu elenkati fl-Anness IV, id-Direttiva 2005/36/KE tistipola 
żewġ modi ta’ kif jista’ jkun hemm rikonoxximent:

– Min-naħa l-waħda, il-migrant jista’ japplika għar-rikonoxximent awtomatiku tal-
kwalifiki tiegħu fuq il-bażi tal-esperjenza professjonali li hu jkun kiseb minn Stat 
Membru ieħor. Għall-attivitajiet tal-Lista II, l-Artikolu 18 tad-Direttiva jistipola wkoll 
it-tul minimu u n-natura tal-esperjenza professjonali meħtieġa biex wieħed jibbenefika 
minn rikonoxximent awtomatiku. 

– Min-naħa l-oħra, jekk il-migrant ma jissodisfax il-kundizzjonijiet meħtieġa għal 
rikonoxximent awtomatiku, imbagħad hu jkun jista’ jitlob lill-Istat Membru jeżamina 
r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki individwali tiegħu f’konformità mal-Artikoli 
10 u 14 tad-Direttiva. Dan ir-rikonoxximent jista’ jigi kkundizzjonat minn perjodu ta’ 
xogħol barra mill-pajjiż (stage) jew billi l-migrant jgħaddi minn eżami ta’ kompetenza
jekk ikun hemm differenzi sostanzjali bejn it-taħriġ tiegħu u r-rekwiżiti tal-Istat
Membru ospitanti. Il-fatt li l-professjoni mhijiex regolata fl-Istat Membru ta’ oriġini 
fih innifsu ma jfissirx li dan jista’ jkun ta’ tfixkil għar-rikonoxximent. Fil-fatt, l-
Artikolu 13(2) tad-Direttiva jistipola li għandu jingħata r-rikonoxximent lill-applikant 
li eżerċita l-professjoni fuq bażi full-time għal sentejn matul l-għaxar snin preċedenti fi 
Stat Membru ieħor li ma jirregolax dik il-professjoni2.

                                               
1 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 7 ta’ Settembru 2005 dwar 
ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali, ĠU L 255 tat-30.9.2005, p. 22–142.
2 Skont l-informazzjoni disponibbli, barra mill-Awstrija, anke r-Repubblika Ċeka, l-Iżlanda u 
l-Liechtenstein  jirregolaw il-professjoni ta’ fotografu.
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Il-petizzjonant ma jsemmix jekk qatt ħadimx bħala fotografu fl-Iżvezja.

Jekk il-petizzjonant għandu kwalifiki u/jew esperjenza professjonali miksuba fl-Iżvezja jew fi 
Stat Membru ieħor barra l-Awstrija, il-kwalifiki tiegħu għandhom jiġu rikonoxxuti mill-
Awstrija skont ir-regoli msemmija hawn fuq u ma jistax jintalab jagħmel il-Meisterprüfung.

Jekk il-petizzjonant kiseb il-kwalifiki tiegħu fl-Awstrija, ir-regoli  ta’ rikonoxximent 
reċiproku ta’ kwalifiki ma japplikawx għalih. Fil-fatt, l-Artikoli 43 u 49 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar il-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi, u d-Direttiva 2005/36/KE ma japplikawx għal sitwazzjonijiet transkonfinali. Il-
petizzjonant kien vittma ta’ diskriminazzjoni inversa bħal fotografi oħrajn mill-Awstrija. 
Minkejja dan, id-diskriminazzjoni inversa tista’ tirrigwarda biss il-liġi nazzjonali, ladarba l-
liġi Komunitarja timpedixxi biss id-diskriminazzjoni kontra l-kwalifiki miksuba fi Stat 
Membru ieħor.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-elementi disponibbli u l-kunsiderazzjonijiet msemmija hawn fuq, ma jidher li 
hemm l-ebda ksur tal-liġi Komunitarja, u jidher ukoll li din il-kwistjoni taqa’ fl-ambitu tal-
awtoritajiet nazzjonali.


