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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett:      Petizzjoni 0357/2006, imressqa minn M. Kenneth Abela, ta’ nazzjonalità Maltija,      
dwar allegazzjoni ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE li tikkonċerna l-ekwivalenza 
tal-kwalifiki minn awtoritajiet Maltin

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant, li għandu lawrja ‘postgraduate’ mir-Renju Unit bħala inġinier, isostni li huwa 
ċċaħħad mid-dritt li jipprattika f’Malta. Skont il-petizzjonant, il-Bord tal-Inġinerija ta’ Malta 
rrifjuta li jagħtih il-permess meħtieġ sabiex jaħdem bħala inġinier. Huwa qiegħed jitlob l-
appoġġ tal-Parlament Ewropew sabiex isolvi l-każ tiegħu. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli nhar il-21 ta’ Settembru 2006. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-7 ta’ Mejju 2007.

Is-Sur Abela, ċittadin Malti, huwa Inġinier Ikkwalifikat mir-RU u Membru tal-Bord tal-
Inġinerija tar-RU. Huwa applika għar-rikonoxximent professjonali bħala inġinier f’Malta 
skont id-Direttiva 89/48/KE iżda l-awtoritajiet Maltin (il-Bord tal-Inġinerija) irrifjutaw b’mod 
definit it-talba tiegħu. Huwa rrikorra għand in-netwerk SOLVIT iżda SOLVIT ma setgħetx 
issolvi l-każ tiegħu. Huwa mbagħad ressaq ilment għand il-Kummissjoni Ewropea 
(2005/4427) li kien ipproċessat fit-28.6.2006. Is-Sur Abela kien mgħarraf dwar din id-
deċiżjoni.
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Is-Sur Abela jilmenta kontra l-awtoritajiet Maltin għan-nuqqas tagħhom li japplikaw b’mod 
korrett id-Direttiva 89/48/KEE għat-talba tiegħu għal rikonoxximent professjonali bħala 
inġinier f’Malta. Il-Maltin sempliċiment irrifjutaw l-applikazzjoni tiegħu mingħajr l-ebda 
motivazzjoni u mingħajr ma tawh il-possibbiltà li jieħu xi miżura ta’ kumpens (jew test tal-
abiltà jew perijodu ta’ prattika sorveljata).

Il-Kummissjoni, kif diġà ngħad hawn fuq, għalqet il-fajl dwar l-ilment minħabba li tqis li dan 
huwa każ individwali ta’ applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-UE u għaldaqstant is-Sur Abela 
għandu jfittex rimedju xieraq kontra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Inġinerija ta’ Malta quddiem il-
qrati nazzjonali. Fost l-oħrajn, huwa segwa din ir-rotta.

Minkejja dan, il-Kummissjoni qiegħda tfittex soluzzjonijiet bl-użu ta’ mezzi alternattivi għall-
proċeduri ta’ ksur tal-liġi; qiegħda tkompli żżomm kuntatti regolari mal-awtoritajiet Maltin 
kif ukoll mas-Sur Busuttil, MPE, u tat il-parir lill-awtoritajiet Maltin kompetenti dwar kif 
japplikaw id-Direttiva 89/48/KEE b’mod korrett f’dan il-każ. Issa jridu jkunu l-awtoritajiet 
Maltin kompetenti li japplikaw b’mod korrett id-Direttiva 89/48/KEE. Minn korrispondenza 
riċenti ħareġ li l-awtoritajiet Maltin impenjaw ruħhom li jagħmlu dan u li dalwaqt għandha 
tinstab soluzzjoni għall-każ tas-Sur Abela.

Konklużjoni 

Il-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha sabiex issolvi dan il-każ b’mod fabbli permezz ta’ 
kuntatti mal-awtoritajiet Maltin u jidher li dawn l-isforzi dalwaqt ikollhom suċċess. 

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2008.

Il-petizzjonant kiseb il-kwalifiki professjonali tiegħu bħala inġinier fir-Renju Unit. Għall-
ewwel, huwa ġie miċħud ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tiegħu f’Malta. 
Madankollu, wara l-intervent tiegħu, l-awtoritajiet Maltin emendaw id-deċiżjoni tagħhom 
nhar it-30.1.2007 u imponew miżura ta' kumpens mingħajr, madankollu, ma tawh il-
possibbiltà li jagħżel bejn test tal-abiltà jew perjodu ta’ addattament. Bħala ġustifikazzjoni 
għal din id-deċiżjoni, l-awtoritajiet Maltin sostnew li huma qegħdin jimplimentaw id-dritt 
tagħhom għal deroga mid-dritt tal-għażla tal-emigranti fuq il-bażi tal-Art. 10 tad-Direttiva 
89/48/KEE1.

Minħabba li l-Kummissjoni ma rċeviet ebda talba uffiċjali għal applikazzjoni ta’ deroga minn 
Malta, fl-4.4.2007 hija għarrfet lill-awtoritajiet Maltin bil-miktub dwar il-proċedura li jeħtieġ 
li tiġi segwita fl-applikazzjoni għal deroga u stednithom jissottomettu tali talba meta jasal il-
waqt. Nhar il-5.10.2007 l-awtoritajiet Maltin irrispondew u ssottomettew talba uffiċjali għal 
deroga. Din it-talba ma kinitx ċara biżżejjed, kienet nieqsa minn elementi fattwali u ma 
pprovdietx argumenti sostantivi li jagħtu ċ-ċans lill-Kummissjoni tieħu deċiżjoni dwarha. 
Għalhekk, fl-20.11.2007 il-Kummissjoni indirizzat talba dettaljata għal aktar informazzjoni 
lill-awtoritajiet Maltin. 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta’ diplomi ta’ 

edukazzjoni avvanzata mogħtija wara t-tkomplija ta’ edukazzjoni u taħriġ professjonali ta’ tul ta’ mill-inqas 
tliet snin, ĠU L 19 tal-24.1.1989, p. 16.
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Hija d-Direttiva 2005/36/K1 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali li ilha 
applikabbli sa mill-20.10.2007 u li tieħu post id-Direttiva 89/48/KEE. Din id-Direttiva tagħti 
ċans lill-professjonista/emigrant li jistabbilixxi lilu nnifsu u li jkompli bil-professjoni li 
għaliha huwa jkun kiseb il-kwalifiki fl-Istat Membru tiegħu minn Stat Membru ieħor dment li: 

 il-professjoni hija regolata fl-Istat Membru ospitaanti u 
 l-emigrant ikun kiseb il-kwalifiki professjonali tiegħu fl-UE (jew f’pajjiż terz – li 

f’dak il-każ huwa sussegwentement ikun kiseb 3 snin ta’ esperjenza professjonali f’dik 
il-professjoni fit-territorju tal-Istat Membru li jkun irrikonoxxa din il-kwalifika 
professjonali formali).

Fir-rigward tal-professjoni tal-inġinier, din il-professjoni m’hijiex armonizzata fl-Unjoni 
Ewropea. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki ta’ inġinier jaqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tal-hekk 
imsejħa sistema ġenerali tar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali kif stabbilita fit-Titolu 
III, Kapitolu I tad-Direttiva 2005/36/KE. Is-sistema ġenerali ma tipprovdix għar-
rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki professjonali. Il-bażi loġika ta’ din is-sistema hija li 
l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti ċ-ċans liċ-ċittadin tal-UE jeżerċita professjoni fit-
territorju tiegħu anki jekk dan ma jkollux id-diploma nazzjonali mitluba, dment li jkollu d-
diploma mitluba fi Stat Membru ieħor biex jibda jew jipprattika l-istess professjoni. 

Barra minn hekk, l-Istat Membru ospitanti għandu jiddetermina jekk dawk il-kwalifiki 
jikkorrispondux mal-kwalifiki li l-Istat Membru jeħtieġ skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tiegħu. Huwa biss fejn hemm differenzi sostanzjali bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-emigrant 
(fit-tul ta’ żmien jew fl-ambitu tal-attivitajiet) u r-rekwiżiti fl-Istat Membru ospitanti, li dan 
tal-aħħar jista’ jimponi miżuri ta’ kumpens fuq l-emigrant (perijodu ta’ addattament jew test 
tal-abiltà) filwaqt li hija r-responsabiltà tal-emigrant li jagħżel wieħed jew l-ieħor. 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mid-dritt tal-għażla tal-applikant. B’mod 
konformi mal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2005/36/KE, huma għandhom jikkomunikaw 
immedjatament kemm mal-Kummissjoni kif ukoll mal-Istati Membri l-abbozz tad-
dispożizzjoni korrispondenti, kif ukoll ir-raġunijiet li jagħmlu l-approvazzjoni ta’ tali 
dispożizzjoni meħtieġa. Nhar il-5.10.2007 il-Kummissjoni rċeviet talba bħal din għal deroga 
minn Malta.

F’termini konkreti, l-awtoritajiet Maltin iridu juru l-ħtieġa li jidderogaw mid-dritt tal-
professjonisti tal-inġinerija li jagħżlu bejn test tal-abiltà u perjodu ta’ adattament għall-
professjoni tal-inġinerija kollha kemm hi u mhux biss għal każ wieħed speċifiku, bħal dak tal-
petizzjonant. 

Kwalunkwe talba għal deroga trid tiġi ġġustifikata fid-dawl tal-għanijiet segwiti. F’dan il-każ 
speċifiku, l-awtoritajiet Maltin iridu juru li l-għanijiet li jsegwu għall-professjoni tal-inġinerija 
ma jistgħux jinkisbu b’miżura ugwali permezz ta’ test tal-abiltà u perjodu ta’ adattament. 
Huwa f’dan il-każ biss li deroga tkun kompatibbli mal-liġi tal-UE.

Huwa biss jekk il-Kummissjoni ma tkunx ħadet deċiżjoni li tmur kontra t-talba għal deroga fi 
                                               
1 L-istess kunċett ittieħed ukoll fir-reġim il-ġdid dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, Direttiva 

2005/36/KE tas-7.9.2007 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, ĠU. L 255 tat-30.9.2005, p. 22.
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żmien tliet xhur, li l-Istat Membru jista’ jadotta d-dispożizzjoni inkwistjoni. 

Konklużjoni 
Sa issa l-Kummissjoni għadha ma rċeviet ebda reazzjoni minn Malta għat-talba dettaljata 
tagħha għall-informazzjoni tal-20.11.2007 u għalhekk, fis-27 ta’ Marzu 2008 bagħtet nota ta’ 
tfakkira lill-awtoritajiet Maltin f’dan ir-rigward. 

5. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-Kummissjoni rċiviet it-tweġiba Maltija għall-ittra tagħha datata l-20.11.2007 fil-11.6.2008.

L-awtoritajiet Maltin infurmaw lill-Kummissjoni li l-petizzjonant ipparteċipa f’kors ta’ 
sentejn u kiseb Diploma nazzjonali fir-RU li hija differenti mill-kors tal-BSc li huwa rekwiżit 
f’Malta biex wieħed jikseb il-kwalifika fl-inġinerija inkwistjoni. Huma komplew jispjegaw li
l-petizzjonant kiseb reġistrazzjoni ta’ Inġinier Ikkwalifikat abbażi l-kors ta’ sentejn li għamel.
Qiegħed jingħad li qatt ma ħadem fir-RU taħt superviżjoni u b’hekk, ma jistax jiġi kkunsidrat 
li kiseb edukazzjoni addizzjonali u taħriġ fir-RU. 

L-awtoritajiet Maltin jikkunsidraw li d-Diploma Ogħla Nazzjonali tal-petizzjonant tippermetti 
r-reġistrazzjoni fir-RU taħt it-titlu inġinier inkorporat (tekniku tal-inġinerija), li hija 
professjoni li mhix regulata f’Malta. Konsegwentement, xejn ma jżomm lill-petizzjonant milli 
jeżerċita din il-professjoni f’Malta. Jingħad li hu applika biex jiġi rikonoxxut bħala inġinier, 
professjoni li l-awtoritajiet Maltin ma jikkunsidrawhx ikkwalifikat għaliha. 

Il-petizzjonant għandu t-titlu ta’ Inġinier Ikkwalifikat, li ġie mogħti lilu abbażi s-sentejn ta’ 
Lawrja ta’ Edukazzjoni Ogħla li kiseb fir-RU u l-Lawrja ta’ Masters li kiseb fir-RU. Huwa 
jindika li kiseb 25 sena ta’ esperjenza professjonali.   

Abbażi l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Maltin, hemm differenza fil-kontenut 
u/jew fiż-żmien tal-edukazzjoni u tat-taħriġ li l-petizzjonant kiseb meta wieħed jikkumpara 
dan mal-edukazzjoni u t-taħriġ rekwiżit skont il-liġi Maltija. L-argument Malti hu li, 
minħabba din id-differenza, hu ma jistax japplika għal rikonoxximent bħala inġinier, imma 
biss bħala tekniku tal-inġinerija, li mhix korretta għal żewġ raġunijiet: 

- skont ir-regolamenti tar-RU huwa kkunsidrat bħala inġinier, li huwa intitolat għat-titlu 
Inġinier Ikkwalifikat; dan il-fatt ma jistax jiġi ddubitat mill-awtoritajiet Maltin; 

- fl-Artikolu 13 tagħha, id-Direttiva 2005/36/KE1 tindika li "…[…] għandhom jagħtu prova 
ta’ livell ta’ kwalifika professjonali mill-inqas ekwivalenti għal-livell li huwa immedjatament 
qabel dak li huwa meħtieġ fl-Istat Membru.[…]". L-awtoritajiet Maltin jistgħu jimponu miżuri 
ta’ kumpens fuq l-applikant jekk hemm differenzi kbar bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ li hu 
rċieva u l-edukazzjoni u t-taħriġ rekwiżiti skont il-liġi Maltija. Minkejja dan, l-awtoritajiet 
Maltin għandhom jieħdu inkonsiderazzjoni l-esperjenza professjonali ta’ 25 sena tal-
petizzjonant meta jiddeċiedu fuq l-ambitu tal-miżura ta’ kumpens (Art. 14 (5) ta’ Direttiva 
2005/36/KE).
                                               
1 Direttiva 2005/36/KEC tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar l-għarfien tal-

kwalifiki professjonali OJ L 255, 30.9.2005, p. 22–142
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F’ konformità mal-Art. 14 (2) tad-Direttiva 2005/36/KE, Malta għandha tagħti l-għażla fuq it-
tip ta’ miżura ta’ kumpens lill-immigrant. Huwa biss f’każ li Stat Membru jirrikjedi deroga bl-
għażla tal-immigrant u jkun irid jimponi jew eżami tal-kapaċità jew perjodu ta’ adattazzjoni, 
li t-tip ta’ miżura ta’ kumpens tista’ tiġi imposta mill-Istat Membru. Madankollu, dan hu biss 
possibbli jekk il-Kummissjoni ma titlobx lill-Istat Membru inkwistjoni biex ma japplikax xi 
deroga għax mhix xierqa jew mhix f’konformità mal-liġi tal-Komunità. 
Fil-każ ta’ Malta, il-Kummissjoni rċiviet talba għal deroga fil-5.10.2007. Ir-risposta Maltija 
waslet fil-11.6.2008. Fl-ittra tagħhom, l-awtoritajiet Maltin talbu għal laqgħa bilaterali mal-
Kummissjoni bil-għan li jispjegaw il-kuntest partikolari ta’ Malta meta mqabbla ma’ din id-
deroga. It-talba għal laqgħa hija indikazzjoni ċara għall-Kummissjoni li n-notifika tat-talba 
għal deroga minn Malta mhix lesta u b’hekk hija bla effett fit-3 xhur tad-data ta’ skadenza 
obbligatorja. 

Fejn jidħol il-każ tal-petizzjonant, il-Kummissjoni ġiet mgħarrfa mill-awtoritajiet Maltin li fil-
11.6.2008 hu ġie mogħti eżami tal-kapaċità bid-deċiżjoni tat-30.1.2007, imma hu irrifjuta li 
jagħmel dan l-eżami. 

Konklużjoni 

Fid-dawl tal-ispjegazzjonijiet ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li 

 Art. 13 tad-Direttiva 2005/36/KE huwa applikabbli f’dan il-każ, minkejja li l-
awtoritajiet Maltin huma tal-opinjoni li hu mhux inġinier ikkwalifikat; 

 Art. 14 (2) tad-Direttiva 2005/36/KE tagħti lil applikanti għar-rikonoxximent id-dritt li 
jagħżlu bejn it-tipi differenti ta’ miżuri ta’ kumpens, li huma eżami tal-kapaċità fuq 
naħa u perjodu ta’ adattazzjoni fuq l-oħra; din l-għażla ma ġietx mogħtija lill-
petizzjonant; 

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, l-awtoritajiet Maltin kisru Direttiva 2005/36/KE fil-każ tal-
petizzjonant. Il-Kummissjoni se tinforma lill-petizzjonant bl-analiżi tagħha u se tipproponi li 
huwa jappella d-deċiżjoni tal-bord tal-inġinerija Malti fuq livell nazzjonali. 

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Minħabba żviluppi riċenti f’dawn l-aħħar 4 xhur, il-Kummissjoni kkonkludiet li Malta 
tapplika korrettament id-Direttiva 2005/36/KE fil-każ tal-petizzjonant, bil-għan li jiġi
ggarantit ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tiegħu.

- fit-22.6.2009 il-petizzjonant informa lill-Kummissjoni li f’ittra bid-data tas-16.6.2009 l-
awtoritajiet Maltin stednuh jagħżel tip ta’ miżura kompensatorja;

- fl-24.6.2009 saret konferenza bil-vidjo bejn is-servizzi tal-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
Maltin (rappreżentanti tal-Kabinett tal-Prim Ministru u tal-Bord tal-Inġinerija), fejn il-
Kummissjoni insistiet li l-kwalifiki professjonali tal-petizzjonant ma jistgħux ma jiġux 
meqjusa u li għandu jkollu l-għażla mit-tipi ta’ miżuri kompensatorji;
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- bħala segwitu għall-konferenza bil-vidjo, il-Kummissjoni rċeviet ittra fis-7.7.2009 mill-
awtoritajiet Maltin fejn ikkonfermaw li l-petizzjonant se jkollu l-għażla mit-tipi ta’ miżuri 
kompensatorji;

- fil-21.8.2009 il-petizzjonant informa lill-Kummissjoni li l-awtoritajiet kompetenti talbuh
jattendi intervista “bil-għan li jiġi evalwat il-perjodu ta’ addattament tiegħu”.

Fid-dawl tal-okkażjonijiet mniżżla fuq, il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li Malta 
tapplika korrettament id-Direttiva 2005/36/KE fil-każ tal-petizzjonant u ma jistax jiġi ppruvat 
ksur tal-leġiżlazzjoni tal-UE.


