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Suġġett: Petizzjoni 1069/2008 , ippreżentata minn S.B, ta’ nazzjonalità Taljana, dwar 
rikonoxximent ta’ għalliema u rekwiżiti ta’ profiċjenza fil-lingwa għall-
għalliema fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tgħid li Ewropej li jfittxu li jkunu rikonoxxuti fl-Italja kwalifiki professjonali 
ta’ għalliem miksubin f’pajjiż ieħor ġeneralment ikun jeħtiġilhom jipproduċu diploma CELI 5 
DOC fil-lingwa, li għandha tintbagħat flimkien mal-applikazzjoni tagħhom. It-testijiet ta’ 
CELI 5 DOC jinżammu biss darbtejn fis-sena f’Peruġja u jiswew madwar € 1000, inklużi 
spejjeż ta’ vjaġġar u akkomodazzjoni, skont il-petizzjonanta. Hija ssostni li, għar-
reġistrazzjoni f’universitajiet Taljani għal min ma jafx jitkellem bit-Taljan, pereżempju, 
japplikaw standards wisq aktar baxxi u hija tal-fehma li r-rekwiżit ta’ CELI 5 DOC huwa biss 
mezz kif jitnaqqas għal minimu l-għadd ta’ għalliema mħarrġin barra mill-Italja. Toġġezzjona 
wkoll għal dak li hija tqis bħala eżenzjoni mhux ċara u arbitrarja mir-regola ġenerali, billi 
targumenta illi filwaqt li jeżistu faċilitajiet ta’ SISS għal Rumeni fl-Italja, għalliema tal-
lingwa Rumeni mhumiex rikonoxxuti mill-ministru responsabbli Taljan. Il-petizzjonanta qed 
tfittex li jkun hemm kjarifika u titjib fil-liġijiet rilevanti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ April 2009.
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Il-petizzjonanta tgħid li Ewropej li jfittxu li jkunu rikonoxxuti fl-Italja kwalifiki professjonali 
ta’ għalliem miksubin f’pajjiż ieħor ġeneralment ikun jeħtiġilhom jipproduċu diploma CELI 5 
DOC fil-lingwa, li għandha tintbagħat flimkien mal-applikazzjoni tagħhom. It-testijiet ta’ 
CELI 5 DOC jinżammu biss darbtejn fis-sena f’Peruġja u jiswew madwar € 1000, inklużi 
spejjeż ta’ vjaġġar u akkomodazzjoni, skont il-petizzjonanta. Hija ssostni li, għar-
reġistrazzjoni f’universitajiet Taljani għal min ma jafx jitkellem bit-Taljan, pereżempju, 
japplikaw standards wisq aktar baxxi u hija tal-fehma li r-rekwiżit ta’ CELI 5 DOC huwa biss 
mezz kif jitnaqqas għal minimu l-għadd ta’ għalliema mħarrġin barra mill-Italja.

Hija ssemmi l-eżistenza ta’ eżenzjonijiet minn dan l-ittestjar, stipolati fir-regolamentazzjoni 
Taljana. Madankollu, hija tqis li dawn l-eżenzjonijiet huma arbitrarji u mhumiex ċari.

Fir-rigward tal-każ personali tagħha, hija tenfasizza li minkejja li jeżistu opportunitajiet bħas-
“SISS” (Skola għal Għalliema Speċjalisti tal-Iskejjel Sekondarji - School for Specialist 
Secondary School Teachers) li jippermettu li jikkwalifikaw persuni li jintbagħtu biex jgħallmu 
l-lingwa Rumena fl-Italja, il-ministeru responsabbli Taljan huwa lest li jirrikonoxxi biss il-
professjoni tagħha ta’ “għalliema tal-Franċiż”, rikonoxximent li wara kollox għadha lanqas 
kisbet. Min-naħa l-oħra, l-awtoritajiet Taljani jirrifjutaw li jirrikonoxxulha l-kwalifika ta’ 
“għalliema tal-lingwa Rumena”, li huma ma jqisux bħala “professjoni”.

L-ewwel analiżi tal-każ ippermettiet li jiġi konkluż li probabbilment ir-raġuni wara ċ-ċaħda 
tat-tagħlim tal-lingwa Rumena huwa l-fatt li t-tagħlim ta’ din il-lingwa mhuwiex inkluż fil-
programmi skolastiċi fl-Italja.

Skont il-petizzjonanta, l-ostakoli li għamlu l-awtoritajiet Taljani fil-każ tagħha, jistgħu 
japplikaw għal kull min jitlob ir-rikonoxximent tal-kwalifiki tiegħu ta’ għalliem fl-Italja.

Fl-aħħar nett, il-petizzjonanta tqis li hemm ksur tad-Direttiva 2005/36/KE1. Hija titlob 
kjarifika tar-regoli fis-seħħ u t-titjib tal-leġiżlazzjoni msemmija permezz tat-tneħħija, fost l-
oħrajn, tat-test CELI 5 DOC u bis-sostituzzjoni tiegħu b’test tal-ALTE (Assoċjazzjoni ta’ Min 
jagħmel it-Testijiet tal-Lingwa fl-Ewropa - Association of Language Testers in Europe).

Pożizzjoni tal-Kummissjoni

Fir-rigward tat-test li għandu l-għan li jivverifika l-profiċjenza fil-lingwa Taljana, is-servizzi 
tal-Kummissjoni jqisu li l-ammont tal-ħlas mitlub għal dan it-test m’għandux jaqbeż l-ispejjeż 
reali li tidħol fihom l-amministrazzjoni. F’każ li l-prezz mitlub ikun ogħla, wieħed ikun jista’ 
jikkunsidra li din hija diskriminazzjoni li tmur kontra l-Artikolu 12 tat-Trattat KE. Il-
petizzjonanta stmat l-ispejjeż totali tat-test għal madwar 1000 ewro, inklużi l-ispejjeż tal-
akkomodazzjoni u tal-ivvjaġġar, billi d-destinazzjoni finali hija l-belt ta’ Peruġja mingħajr ma 
jiġi speċifikat minn fejn jibda l-vjaġġ. Madankollu, l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni 
bħalissa ma tippermettix li tingħata opinjoni dwar il-proporzjonalità tas-somma mitluba mill-
amministrazzjoni Taljana flimkien mal-ispiża reali tal-proċedura.

Fir-rigward tal-proċeduri ta’ dan it-test u b’mod partikolari tal-livell ta’ diffikultà tiegħu, l-
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istess regola ta’ proporzjonalità għandha tapplika bejn l-interess leġittimu ta’ Stat Membru 
sabiex l-għalliema kollha fl-iskejjel tiegħu jkollhom għarfien sodisfaċenti, saħansitra għoli, 
tal-lingwa ta’ dan il-pajjiż fuq in-naħa l-waħda, u l-moviment ħieles tal-għalliema fl-Unjoni 
Ewropea fuq in-naħa l-oħra, li jeżiġi li l-amministrazzjonijiet nazzjonali ma joħolqux ostakoli 
għalxejn b’xejn għall-għalliema Ewropej li jixtiequ jaħdmu fi Stat Membru ieħor. F’dan il-
kuntest, huwa minnu li f’ċerti fergħat tat-tagħlim, xi rekwiżiti tal-għarfien ta’ lingwa 
partikolari, l-aktar tal-lingwa nazzjonali, b’mod leġittimu jistgħu jkunu aktar stretti meta 
mqabbla ma’ oħrajn.

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tixtieq tavża lill-PE li l-petizzjonanta ressqet ilment fl-2008, 
li kien segwit b’ilment ieħor lejn tmiem l-2008. Anke f’dan l-ilment, il-petizzjonanta ttrattat 
il-kwistjoni tat-testijiet tal-lingwi.

Wara dan l-ilment, il-Kummissjoni kienet provdiet analiżi estensiva lill-petizzjonanta li 
kopriet il-kwistjoni tat-testijiet tal-lingwa li jmorru kontra l-Artikolu 53 tad-Direttiva 
2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Personali f’ittra tal-4.11.2008. L-analiżi 
saret fl-isfond ta’ din id-Direttiva għax il-petizzjonanta kienet ilmentat li l-għalliema migranti 
(il-professjoni tal-għalliema hija professjoni regolata fl-Italja) jiffaċċjaw ostakoli fl-Italja. Ġie 
enfasizzat li ċ-ċertifikazzjoni addizzjonali tal-għarfien tal-lingwa ġeneralment ma jagħmilx 
parti mill-proċedura ta’ rikonoxximent. Saret referenza għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li 
saħqet li rekwiżit ta’ ċertu livell tal-għarfien tal-lingwa jista’ jkun raġuni predominanti ta’
interess ġenerali (Kawża C-424/97 Haim1, paragrafu 59) u li fil-każ tal-professjoni tal-
għalliema jista’ jintalab ċertu livell ta’ għarfien fil-lingwa. Madankollu, dan id-dritt għandu xi 
kondizzjonijiet u għandu jkun proporzjonat u meħtieġ għall-kariga msemmija u m’għandux 
jintuża bħala skuża biex jeskludi l-ħaddiema minn Stati Membri oħra.

Il-Kummissjoni attwalment qed tinvestiga kemm id-dispożizzjonijiet legali li bihom l-
għalliema migranti huma obbligati li jgħaddu mis-“CELI 5 DOC” fl-Università ta’ Peruġja 
jiksru d-Direttiva 2005/36/KE.

Fir-rigward tal-konvinzjoni tal-petizzjonanta li qed tgħid li l-miżuri msemmija qabel huma 
sempliċement mezz biex jitnaqqas in-numru tal-għalliema barranin, din l-allegazzjoni 
għandha tiġi kkunsidrata biss flimkien mat-tweġibiet li se jingħataw għall-mistoqsijiet li saru 
fil-paragrafi ta’ qabel dan, kif ukoll bi provi eventwali li jsostnu dan.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009

Il-petizzjonanta targumenta li fl-Italja hemm ksur tal-moviment ħieles fir-rigward tar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali ta’ għalliem li jinkisbu fi Stati Membri oħrajn tal-
UE.

Il-petizzjonanta ffaċċjat problemi biex kisbet rikonoxximent tal-kwalifiki Rumeni tagħha ta’ 
għalliema fl-Italja. Waqt li rnexxielha tikseb rikonoxximent tal-kwalifika tagħha ta’ għalliema 
tal-Franċiż, dan mhux il-każ fir-rigward tal-kwalifika tagħha ta’ għalliema tal-lingwa 
Rumena. B’żieda ma’ dan, hija targumenta li l-obbligu impost mill-Italja fuq l-għalliema bi 
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kwalifiki miksuba fl-UE, li jiċċertifikaw l-għarfien tagħhom tal-lingwa Taljana 
esklussivament permezz taċ-ċertifikat “CELI DOC 5”, li jista’ jinkiseb biss mill-Università 
per Stranieri f’Peruġja, huwa mmirat li jirrestrinġi r-rikonoxximent tal-għalliema barranin fl-
Italja.

Minħabba l-ilment imressaq lill-Kummissjoni mill-petizzjonanta f’Novembru tal-2008, il-
Kummissjoni kienet diġà konxja ta’ dan il-każ. Fl-4.11.2008 intbagħtet analiżi lill-
petizzjonanta u sussegwentement il-petizzjonanta pprovdiet kjarifiki fit-12.11.2008. Abbażi 
ta’ dawn, intbagħtet analiżi supplimentari lill-petizzjonanta fl-4.5.2009, li għaliha waslet 
risposta fl-istess ġurnata.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali

L-istrument legali li jirregola r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali huwa d-Direttiva 
2005/36/KE1. Din id-Direttiva tapplika, sakemm il-professjoni kkonċernata tkun regolata fl-
Istat Membru ospitanti u l-applikant ikun kiseb

- kwalifiki professjonali fl-UE jew 
- [fil-każ li l-applikant ikun kiseb kwalifiki professjonali f’pajjiż terz u 3 snin ta’ esperjenza 
professjonali f’dik il-professjoni] fit-territorju tal-Istat Membru li rrikonoxxa din il-kwalifika 
professjonali formali.

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-professjoni ta’ għalliema, ir-rekwiżiti ta’ taħriġ mhumiex 
armonizzati fl-Unjoni Ewropea, u għal din ir-raġuni r-rikonoxximent ta’ tali kwalifika jaqa’ 
taħt id-dispożizzjonijiet tal-hekk imsejħa sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali kif stipulat fit-Titolu III, Kapitolu I, tad-Direttiva. Ir-raġunament wara din is-
sistema huwa li l-Istat Membru ospitanti għandu jippermetti liċ-ċittadin tal-UE li jeżerċita 
professjoni fit-territorju tiegħu, anki fil-każ li ma jkollux id-diploma nazzjonali meħtieġa, 
sakemm ikollu d-diploma meħtieġa fi Stat Membru ieħor biex jibda jew ikomplu jaħdem fl-
istess professjoni. Madankollu din is-sistema ma tintroduċix ir-rikonoxximent awtomatiku ta’ 
kwalifiki professjonali. F’dawk il-każijiet biss fejn hemm differenzi sostanzjali bejn l-
edukazzjoni u t-taħriġ tal-migrant (fir-rigward tat-tul ta’ żmien jew il-firxa tal-attivitajiet) u r-
rekwiżiti li hemm fl-Istat Membru ospitanti, dan tal-aħħar jista’ jimponi miżuri kompensatorji 
fuq il-migrant (perjodu ta’ adattament jew test ta’ kapaċità), waqt li l-għażla bejn dawn il-
miżuri titħalla f’idejn il-migrant.

Applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE għall-każ tal-petizzjonanta

a) Il-kwalifika tagħha ta’ għalliema tal-Franċiż

                                               
1 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali, 
ĠU L 255/22, 30.09.2005.
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Il-petizzjonanta diġà kisbet rikonoxximent tal-kwalifiki tagħha ta’ għalliema tal-lingwa 
Franċiża fl-Italja.

b) Il-kwalifika tagħha ta’ għalliema tar-Rumen

Fir-rigward tal-kwalifiki tagħha ta’ għalliema tal-lingwa Rumena, il-petizzjonanta infurmat 
lill-Kummissjoni li l-awtoritajiet Taljani jibqgħu jiċħdu li jirrikonoxxu l-kwalifiki tagħha 
(deċiżjoni tal-awtoritajiet Taljani ta’ Diċembru 2007).

Mill-kontenut tad-deċiżjoni Taljana l-Kummissjoni tikkonkludi li l-professjoni ta’ għalliema
tal-lingwa Rumena mhix professjoni regolata fl-Italja. Għal din ir-raġuni d-Direttiva 
2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali għalhekk mhix applikabbli 
fil-każ tal-petizzjonanta. Element addizzjonali li jikkonferma l-konkluzjoni tal-Kummissjoni 
huwa l-fatt li, għalkemm l-Ambaxxata Rumena f’Ruma twettaq proċedura ta’ selezzjoni għal
għalliema li għandhom ir-Rumen bħala lsien nattiv biex jgħallmu r-Rumen fi skejjel Taljani, 
dawn l-għalliema jitħallsu mill-gvern Rumen (u mhux mill-amministrazzjoni Taljana) u l-
proċedura kollha tifforma parti minn skema bi prova bejn l-Italja u l-Ministeru tal-
Edukazzjoni Rumen. Anki jekk din l-iskema bi prova qed tiġi applikata bil-kollaborazzjoni 
tal-awtoritajiet Taljani, dan ma jfissirx li l-professjoni ta’ għalliema tal-lingwa Rumena hi
regolata fl-Italja. B’żieda ma’ dan, ta’ min jinnota li s-salarju ta’ dawn l-għalliema jidher li
jitħallas mill-gvern Rumen u mhux mill-amministrazzjoni Taljana.

Fl-sfond tal-informazzjoni kumplimentari pprovduta mill-petizzjonanta l-pożizzjoni tal-
Kummissjoni fir-rigward ta’ din il-kwistjoni ma nbidlitx. Hija kienet infurmat lill-
Kummissjoni li l-iscuole di specializzazione all’insegnamento (SISS) joffru korsijiet ta’ 
kwalifika lill-għalliema l-Italja, iżda fl-istess ħin indikat li fl-Italja l-lingwa Rumena mhix 
mgħallma bħala suġġett fl-iskejjel tal-istat. Minn din l-informazzjoni l-Kummissjoni għal 
darba oħra tikkonkludi li fl-Italja l-professjoni ta’ għalliema tal-lingwa Rumena mhix waħda 
regolata u għal din ir-raġuni l-petizzjonanta għandu jkollha l-possibilità li tgħallem ir-Rumen 
fl-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha li hemm fl-Italja - bl-eċċezzjoni tal-iskejjel tal-istat -
mingħajr il-ħtieġa li tikseb rikonoxximent tal-kwalifika tagħha ta’ għalliema.

ċ) Ċertifikazzjoni tal-għarfien tal-lingwa Taljana

Fir-rigward tal-obbligu li wieħed jiċċertifika l-għarfien tal-lingwa Taljana permezz taċ-
ċertifikat CELI 5 DOC, fit-12.11.2008 il-petizzjonanta indikat lill-Kummissjoni li din il-
kwistjoni mhix rilevanti għall-każ tagħha. Madankollu, hija tibqa’ interessata f’din il-
kwistjoni, għax taf b’għadd ta’ persuni li għandhom jippreżentaw dan iċ-ċertifikat u li fil-
fehma tagħha jirrestrinġi l-mobilità tal-għalliema kwalifikati.

Il-Kummissjoni fetħet każ f’livell tal-UE kontra l-Italja fil-qafas tal-Proġett bi Prova fejn
investigat il-bażi legali taċ-ċertifikazzjoni CELI 5 DOC u talbet li tingħata aktar 
spjegazzjonijiet dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti fir-rigward tal-professjoni 
ta’ għalliema. L-awtoritajiet Taljani ssottomettew ir-risposta tagħhom fil-21 ta’ Lulju 2009. Il-
Kummissjoni se tanalizza r-risposta u tiddeċiedi dwar il-passi li għandha tieħu fir-rigward ta’ 
din il-kwistjoni.

Id-dispożizzjoni rilevanti fid-Direttiva 2005/36/KE hija l-Artikolu 53, li jindika li l-Istati 
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Membri jistgħu jirrekjiedu li persuni li jibbenefikaw mir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonali għandu jkollhom għarfien tal-lingwi li jitqiesu meħtieġa għall-prattika ta’ 
professjoni partikolari fl-Istat Membru ospitanti. Madankollu l-eżaminar tal-għarfien tal-
lingwa ma  jifformax parti uffiċjali mill-proċedura ta’ rikonoxximent. Madankollu dan huwa 
suġġett għat-test tal-proporzjonalità, kif ġie kkonfermat mill-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja (C-424/97 Haim II).  

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tikkonkludi li m’hemmx evindenza ddokumentata li twassalha għall-
konklużjoni li fil-każ tal-petizzjonanta kien hemm ksur tal-liġi tal-UE:

- il-petizzjonanta kisbet rikonoxximent tal-kwalifiki tagħha ta’ għalliema tal-lingwa Franċiża;
-il-petizzjonanta m’għandhiex għalfejn tikseb rikonoxximent tal-kwalifiki tagħha ta’ 
għalliema tal-lingwa Rumena;
- il-petizzjonanta mhix affettwata mir-rekwiżit ta’ ċertifikazzjoni tal-għarfien tal-lingwa 
Taljana permezz taċ-ċertifikat CELI 5 DOC (peress li hija ggradwat fil-lingwa Italja fl-Italja).


