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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0357/2006, του κ. Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές αρχές της κοινοτικής 
νομοθεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας των προσόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου μηχανικού από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, διατείνεται ότι έχει στερηθεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του στη 
Μάλτα. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το επιμελητήριο μηχανικών της Μάλτας αρνήθηκε να 
του χορηγήσει την απαραίτητη άδεια προκειμένου να εργαστεί ως μηχανικός. Ζητεί την 
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίλυση του προβλήματός του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Ο κ. Abela, υπήκοος Μάλτας, είναι κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος του 
μηχανικού στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέλος του βρετανικού επιμελητηρίου μηχανικών. 
Υπέβαλε αίτηση για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του ως μηχανικού στη 
Μάλτα δυνάμει της οδηγίας 89/48/ΕΚ, αλλά οι μαλτεζικές αρχές (το επιμελητήριο 
μηχανικών) απέρριψαν το αίτημά του. Απευθύνθηκε στο δίκτυο SOLVIT, το οποίο όμως δεν 
μπόρεσε να βρει λύση στο πρόβλημά του. Στη συνέχεια, υπέβαλε καταγγελία στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005/4427), η οποία τέθηκε στο αρχείο στις 28.6.2006. Ο κ. Abela 
ενημερώθηκε για την απόφαση αυτή.

Ο κ. Abela καταγγέλλει ότι οι μαλτεζικές αρχές εφάρμοσαν πλημμελώς την οδηγία 
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89/48/ΕΟΚ σε σχέση με το αίτημά του για αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του 
ως μηχανικού στη Μάλτα. Απέρριψαν την αίτησή του χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς να του 
δώσουν την ευκαιρία ανάληψης κάποιου αντισταθμιστικού μέτρου (είτε να υποβληθεί σε 
δοκιμασία επάρκειας είτε να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση).
Η Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, έθεσε την καταγγελία στο αρχείο επειδή έκρινε ότι 
πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και 
ότι, επομένως, ο κ. Abela έπρεπε να προσβάλει την απόφαση του επιμελητηρίου μηχανικών 
της Μάλτας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Μεταξύ άλλων, ακολούθησε και αυτήν την 
οδό.
Η Επιτροπή αναζητεί, ωστόσο, λύσεις χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους δράσης 
πέραν των διαδικασιών επί παραβάσει. Εξακολουθεί να επικοινωνεί τακτικά με τις 
μαλτεζικές αρχές καθώς και με τον κ. Busuttil, βουλευτή του ΕΚ, και έχει παράσχει 
συμβουλές στις αρμόδιες μαλτεζικές αρχές όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας 
89/48/ΕΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εναπόκειται πλέον στις αρμόδιες αρχές της 
Μάλτας να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Από την πρόσφατη αλληλογραφία 
προκύπτει ότι οι μαλτεζικές αρχές έχουν δεσμευτεί να το πράξουν και ότι η υπόθεση του 
κ. Abela πρόκειται να διευθετηθεί σύντομα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση της υπόθεσης αυτής με 
φιλικό τρόπο μέσω επαφών με τις μαλτεζικές αρχές, και οι προσπάθειες αυτές φαίνεται ότι 
πρόκειται σύντομα να αποδώσουν καρπούς.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Ο αναφέρων απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του μηχανικού στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Αρχικά, στη Μάλτα απορρίφθηκε η αίτησή του για αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων του. Ωστόσο, μετά την παρέμβασή του, οι μαλτεζικές αρχές τροποποίησαν την 
απόφασή τους στις 30.1.2007 και επέβαλαν ένα αντισταθμιστικό μέτρο χωρίς ωστόσο να του 
δώσουν τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δοκιμασίας επάρκειας και πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής. Αιτιολογώντας την απόφαση αυτή, οι μαλτεζικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι 
ασκούν το δικαίωμά τους για παρέκκλιση από το δικαίωμα επιλογής του μετανάστη βάσει 
του άρθρου 10 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ1.

Επειδή η Επιτροπή δεν είχε λάβει επίσημη αίτηση παρέκκλισης από τη Μάλτα, ενημέρωσε 
εγγράφως τις μαλτεζικές αρχές στις 4.4.2007 σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται όταν υποβάλλεται αίτηση για παρέκκλιση και τις κάλεσε να υποβάλουν 
σύντομα τέτοιο αίτημα. Στις 5.10.2007, οι μαλτεζικές αρχές απάντησαν και υπέβαλαν 
επίσημο αίτημα για παρέκκλιση. Το αίτημα αυτό δεν ήταν επαρκώς σαφές, δεν περιείχε τις 
αναγκαίες πληροφορίες και δεν παρείχε επαρκή ουσιαστικά επιχειρήματα βάσει των οποίων η 
Επιτροπή θα μπορούσε να λάβει απόφαση. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή υπέβαλε 
αναλυτικό αίτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών στις μαλτεζικές αρχές στις 
20.11.2007.
                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των 

διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας 
τριών ετών, ΕΕ L 19 της 24.1.1989, σ. 16.
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Από τις 20.10.2007 ισχύει η οδηγία 2005/36/ΕΚ1 σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, η οποία αντικατέστησε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Η οδηγία αυτή 
επιτρέπει στον επαγγελματία/ μετανάστη εργαζόμενο να εγκατασταθεί και να ασκήσει το 
επάγγελμα για το οποίο απέκτησε επαγγελματικά προσόντα στο κράτος μέλος του σε άλλο 
κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι: 

 το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος υποδοχής και
 ο μετανάστης απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα στην ΕΕ (ή σε τρίτη χώρα -

εφόσον στη συνέχεια απέκτησε τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους 
μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο).

Όσον αφορά το επάγγελμα του μηχανικού, αυτό δεν είναι εναρμονισμένο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η αναγνώριση των προσόντων των μηχανικών γίνεται βάσει των διατάξεων του
ονομαζόμενου γενικού συστήματος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, όπως 
περιγράφεται στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο Ι της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το γενικό σύστημα δεν
προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η λογική του 
συστήματος αυτού είναι ότι το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να επιτρέπει στον πολίτη της 
ΕΕ να ασκεί ένα επάγγελμα στην επικράτειά του, ακόμη και εάν δεν διαθέτει το απαιτούμενο 
εθνικό δίπλωμα, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει το δίπλωμα που απαιτείται σε άλλο κράτος 
μέλος για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος.

Επιπλέον, εναπόκειται στο κράτος μέλος υποδοχής να καθορίσει εάν τα εν λόγω προσόντα 
αντιστοιχούν στα προσόντα που απαιτεί βάσει των εθνικών διατάξεών του. Μόνον εάν 
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του μετανάστη 
(από την άποψη είτε της διάρκειας είτε του εύρους των δραστηριοτήτων) και των απαιτήσεων 
του κράτους μέλους υποδοχής, το τελευταίο μπορεί να επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα στον 
μετανάστη (πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας), ενώ εναπόκειται στον 
ίδιο τον μετανάστη να επιλέξει ένα από τα δύο μέτρα.

Τα κράτη μέλη έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από το δικαίωμα επιλογής του 
αιτούντος. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, οφείλουν να κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή, όπως και στα κράτη μέλη, το σχέδιο της αντίστοιχης διάταξης καθώς 
και τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη θέσπιση μιας τέτοιας διάταξης. Στις 5.10.2007, η 
Επιτροπή έλαβε τέτοιο αίτημα παρέκκλισης από τη Μάλτα.

Συγκεκριμένα, οι μαλτεζικές αρχές πρέπει να αποδείξουν την ανάγκη παρέκκλισης από το 
δικαίωμα των επαγγελματιών μηχανικών να επιλέγουν μεταξύ δοκιμασίας επάρκειας και 
πρακτικής άσκησης προσαρμογής για το επάγγελμα του μηχανικού συνολικά και όχι μόνο για 
μια συγκεκριμένη περίπτωση όπως αυτή του αναφέροντος.

Η αίτηση παρέκκλισης πρέπει να αιτιολογείται βάσει των επιδιωκόμενων στόχων. Στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, οι μαλτεζικές αρχές πρέπει να αποδείξουν ότι οι επιδιωκόμενοι 
στόχοι σε σχέση με το επάγγελμα του μηχανικού δεν μπορούν να επιτευχθούν εξίσου μέσω 
δοκιμασίας επάρκειας και πρακτικής άσκησης προσαρμογής. Μόνο σε τέτοια περίπτωση μια 
                                               
1 Η ίδια έννοια χρησιμοποιείται στο νέο καθεστώς για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, οδηγία 

2005/36/ΕΚ της 7.9.2007 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 
30.9.2005, σ. 22.
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παρέκκλιση θα ήταν συμβατή με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Μόνον εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση με την οποία να αντιτίθεται στην παρέκκλιση 
εντός τριών μηνών, μπορεί το κράτος μέλος να υιοθετήσει την εν λόγω διάταξη.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής απάντηση από τη Μάλτα στο λεπτομερές αίτημά 
της για παροχή πληροφοριών της 20.11.2007 και για τον λόγο αυτόν έστειλε επιστολή 
υπενθύμισης στις μαλτεζικές αρχές στις 27.3.2008.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Η Επιτροπή παρέλαβε την απάντηση των μαλτεζικών αρχών στην επιστολή της στις 
11.6.2008.

Οι μαλτεζικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ο αναφέρων συμμετείχε σε έναν διετή 
κύκλο σπουδών και απέκτησε ένα ανώτερο εθνικό δίπλωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο 
διαφέρει από τον βασικό κύκλο σπουδών που απαιτείται στη Μάλτα για την απόκτηση των 
επαγγελματικών προσόντων του μηχανικού σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Διευκρίνισαν 
επίσης ότι ο αναφέρων έγινε μέλος του βρετανικού επιμελητηρίου μηχανικών βάσει του 
διετούς κύκλου σπουδών του. Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν έχει εργαστεί ποτέ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο υπό επίβλεψη και δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί ότι έχει αποκτήσει πρόσθετη 
εκπαίδευση και κατάρτιση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μαλτεζικές αρχές θεωρούν ότι το ανώτερο εθνικό δίπλωμα του αναφέροντος επιτρέπει την 
αναγνώριση στο Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του τίτλου «Incorporated engineer» (τεχνικός 
μηχανικός), ένα επάγγελμα που δεν είναι νομικά κατοχυρωμένο στη Μάλτα. Κατά συνέπεια, 
τίποτα δεν εμποδίζει τον αναφέροντα να ασκήσει το επάγγελμά του στη Μάλτα. Ο ίδιος 
ισχυρίζεται ότι έχει υποβάλει αίτηση για να αναγνωριστεί ως μηχανικός, ένα επάγγελμα για 
το οποίο οι μαλτεζικές αρχές θεωρούν ότι δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο αναφέρων είναι κάτοχος του τίτλου «Chartered Engineer», ο οποίος χορηγήθηκε βάσει του 
διπλώματος διετούς ανώτερης εκπαίδευσης που αποκτήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και του 
μεταπτυχιακού του διπλώματος που αποκτήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ίδιος επισημαίνει 
ότι διαθέτει 25ετή επαγγελματική πείρα.

Βάσει των πληροφοριών που παρείχαν οι μαλτεζικές αρχές υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του 
περιεχομένου/και ή της διάρκειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει αποκτήσει ο 
αναφέρων σε σύγκριση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση που απαιτείται σύμφωνα με τη 
μαλτεζική νομοθεσία. Το μαλτεζικό επιχείρημα ότι, λόγω της συγκεκριμένης διαφοράς, αυτός 
δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για να αναγνωριστεί ως μηχανικός αλλά μόνο ως τεχνικός 
μηχανικός, δεν είναι σωστό για δύο λόγους:

- σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου ο ίδιος θεωρείται μηχανικός αφού 
είναι κάτοχος του τίτλου «Chartered Engineer»· το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 
από τις μαλτεζικές αρχές·
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- στο άρθρο 13της οδηγίας 2005/36/ΕΚ1 επισημαίνεται ότι «…[…] Οι βεβαιώσεις επάρκειας ή 
οι τίτλοι εκπαίδευσης θα βεβαιώνουν επίπεδο επαγγελματικών προσόντων τουλάχιστον 
ισοδύναμο με το αμέσως προηγούμενο επίπεδο εκείνου που απαιτείται στο κράτος μέλος 
υποδοχής.[…]».Οι μαλτεζικές αρχές μπορούν να επιβάλουν αντισταθμιστικά μέτρα στον 
αιτούντα αν υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που 
έχει λάβει ο αιτών, και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που απαιτούνται σύμφωνα με τη 
μαλτεζική νομοθεσία. Ωστόσο, οι μαλτεζικές αρχές οφείλουν να λάβουν υπόψη την 25ετή 
επαγγελματική πείρα του αιτούντα όταν θα αποφασίσουν για το εύρος του αντισταθμιστικού 
μέτρου (άρθρο 14, παράγραφος 5, της οδηγίας 2005/36/EΚ).

Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, της οδηγίας 2005/36/EΚ, η Μάλτα οφείλει να 
παρέχει στον μετανάστη την ευχέρεια επιλογής για το είδος του αντισταθμιστικού μέτρου. 
Μόνο στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος υποβάλει αίτημα για παρέκκλιση από την 
επιλογή του μετανάστη και επιθυμήσει να επιβάλει είτε μια δοκιμασία επάρκειας είτε μια 
πρακτική άσκηση προσαρμογής, το είδος του αντισταθμιστικού μέτρου μπορεί να επιβληθεί 
από το κράτος μέλος. Αυτό ωστόσο μπορεί να συμβεί μόνο αν η Επιτροπή δεν ζητήσει από το 
εν λόγω κράτος μέλος να μην εφαρμόσει μια παρέκκλιση, είτε επειδή αυτή δεν ενδείκνυται 
είτε επειδή δεν συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία.

Στην περίπτωση της Μάλτας, η Επιτροπή έλαβε ένα αίτημα για παρέκκλιση στις 5.10.2007. Η 
μαλτεζική απάντηση ελήφθη στις 11.6.2008. Στην επιστολή τους, οι μαλτεζικές αρχές ζητούν 
μια διμερή συνάντηση με την Επιτροπή ούτως ώστε να εξηγήσουν την ιδιαίτερη κατάσταση 
της Μάλτας σε σχέση με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση. Το αίτημα για συνάντηση αποτελεί 
σαφή ένδειξη για την Επιτροπή ότι η κοινοποίηση του αιτήματος για παρέκκλιση από τη 
Μάλτα δεν έχει ολοκληρωθεί και έτσι δεν ισχύει η υποχρεωτική προθεσμία των 3 μηνών.

Όσον αφορά την περίπτωση του αναφέροντος, η Επιτροπή έμαθε από τις μαλτεζικές αρχές 
στις 11.6.2008 ότι του είχε επιβληθεί μια δοκιμασία επάρκειας δυνάμει μιας απόφασης της 
30.1.2007, στην οποία ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω εξηγήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι 

 το άρθρο 13 της οδηγίας 2005/36/EΚ μπορεί να ισχύσει στην περίπτωσή του, ακόμα 
και αν οι μαλτεζικές αρχές πιστεύουν ότι αυτός δεν είναι ένας αναγνωρισμένος 
μηχανικός·

 το άρθρο 14, παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/36/EΚ παραχωρεί στους αιτούντες το 
δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ των διαφόρων ειδών των αντισταθμιστικών μέτρων, τα 
οποία είναι είτε μια δοκιμασία επάρκειας είτε μια πρακτική άσκηση προσαρμογής· η 
εν λόγω επιλογή δεν έχει παραχωρηθεί στον αναφέροντα·

Βάσει των ανωτέρω, οι μαλτεζικές αρχές παραβίασαν την οδηγία 2005/36/EΚ στην 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά 

με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ΕΕ L 255της 30.9.2005, σ. 22–142
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περίπτωση του αναφέροντος. Η Επιτροπή θα ενημερώσει τον αναφέροντα για την ανάλυσή 
της και θα του προτείνει να προσφύγει κατά της απόφασης του μαλτεζικού συμβουλίου 
μηχανικών σε εθνικό επίπεδο.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων που σημειώθηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες, η 
Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Μάλτα εφαρμόζει ορθά την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
στην περίπτωση του αναφέροντα, που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών του 
προσόντων.

- στις 22.6.2009, ο αναφέρων ενημέρωσε την Επιτροπή ότι σε επιστολή τους τής 16.6.2009 οι 
μαλτεζικές αρχές τον καλούσαν να επιλέξει το είδος του αντισταθμιστικού μέτρου·

- στις 24.6.2009, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και 
των μαλτεζικών αρχών (εκπρόσωποι του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού και του 
επιμελητηρίου μηχανικών), κατά τη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή επέμεινε ότι τα 
επαγγελματικά προσόντα του αναφέροντα δεν μπορούν να παραβλεφθούν και ότι πρέπει να 
του δοθεί η ευχέρεια επιλογής για το είδος του αντισταθμιστικού μέτρου·

- σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή έλαβε στις 7.7.2009 επιστολή από τις 
μαλτεζικές αρχές, στην οποία επιβεβαίωναν ότι θα δινόταν στον αναφέροντα η ευχέρεια 
επιλογής για το είδος του αντισταθμιστικού μέτρου·

- στις 21.8.2009, ο αναφέρων ενημέρωσε την Επιτροπή ότι οι αρμόδιες αρχές τού ζήτησαν να 
παραστεί σε συνέντευξη «με σκοπό την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής 
του».

Βάσει των γεγονότων που αναφέρονται ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
η Μάλτα εφαρμόζει ορθά την οδηγία 2005/36/ΕΚ στην περίπτωση του αναφέροντα και ότι 
δεν στοιχειοθετείται παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


