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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0230/2006, imressqa minn Michael Reichart (ta’ nazzjonalità 
Awstrijaka) dwar l-għarfien ta’ taħriġ mediku kif muri mill-kwalifiki minn 
żewġ pajjiżi jew aktar tal-UE jew taż-Żee

1. Sommarju tal-petizzjoni

Id-Direttiva 93/16/KEE tipprovdi għall-għarfien reċiproku b’mod mandatorju tal-kwalifiki 
mediċi fir-rigward tal-istudji mediċi ġenerali u speċjalizzati f’pajjiż wieħed. Madankollu, il-
petizzjonant, li studja l-mediċina fl-Awstrija qabel ma ġie rreġistrat b’mod uffiċjali bħala 
tabib fl-Iżvezja, issa jixtieq jibda taħriġ speċjalizzat fl-Iżvezja jew fin-Norveġja.  Peress li l-
kwalifika medika tiegħu mhijiex rikonoxxuta fl-Awstrija, huwa ma jistax jipprattika l-
professjoni tiegħu hemmhekk. Huwa jsostni li l-awtoritajiet Awstrijaċi qed jittrattawh b’mod 
inqas favorevoli minn ċittadini barranin li kkwalifikaw u ġew irreġistrati f’pajjiż ieħor u li 
allura qed jitħallew jipprattikaw il-professjoni fl-Awstrija. Huwa jsostni li dan jikser il-
prinċipju tal-libertà tal-moviment u tat-trattament ugwali fl-UE. Huwa qed ifittex ukoll l-
għarfien reċiproku ta’ tobba bi kwalifiki minn żewġ pajjiżi jew aktar tal-UE/ŻEE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Lulju 2006.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba interim tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

I. Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti mressqa fil-petizzjoni 

Il-Kummissjoni Ewropea hija konxja tal-qagħda Awstrijaka, fejn id-diploma medika bażika 
tingħata biss fi tmiem it-taħriġ speċjalizzat (jew it-taħriġ bħala tabib ġenerali). 

Id-Direttiva 93/16/KEE bħala tali ma tobbligax lill-Istati Membri biex jagħtu d-diploma fil-
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mediċina bażika minnufih wara t-tlestija tas-6 snin studju bażiku fil-mediċina. Madankollu, 
jekk Stat Membru jiddeċiedi li jagħti l-grad mediku bażiku biss wara l-istudju ta’ 6 snin, huwa 
jkun jista’ jagħmel dan biss sakemm ma jtellifx il-moviment ħieles tat-tobba Awstrijaċi fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea. 

Dan jimplika li l-awtoritajiet Awstrijaċi jridu jagħtu d-diploma medika bażika lil gradwat 
Awstrijak fil-mediċina li jagħmel talba raġunata, pereżempju, fejn juri x-xewqa li jeżerċita 
attivitajiet mediċi fi Stat Membru ieħor.  Ma tagħmel l-ebda differenza jekk dan ikunx fil-
qafas ta’ taħriġ speċjalizzat jew ta’ taħriġ għall-prattika medika ġenerali, jew saħansitra jekk 
ikunx biex jeżerċita attivitajiet mediċi li ma jitwettqux la minn speċjalisti li għandhom lawrja 
Ewropea fi studju speċjalizzat u lanqas minn tabib ġenerali.  

Fl-Anness A tad-Direttiva 93/16/KEE - li hija maħsuba biex ikun fiha għal kull Stat Membru, 
it-titlu korrispondenti għall-kwalifika professjonali fil-mediċina bażika - għall-Awstrija hemm 
imniżżla żewġ titli (jiġifieri l-kwalifika professjonali fil-mediċina bażika U l-kwalifika 
professjonali ta’ speċjalista jew ta’ tabib ġenerali).  Għalhekk, l-awtoritajiet Awstrijaċi qatt 
ma jagħtu l-kwalifika professjonali fil-mediċina bażika lil persuna li tkun lestiet biss l-istudju 
bażiku fil-mediċina fl-Awstrija.

Dan tabilħaqq għandu implikazzjonijiet serji għall-gradwati Awstrijaċi fil-mediċina għal 
diversi raġunijiet.  

Il-gradwati jistgħu jkunu jridu jagħmlu t-taħriġ speċjalizzat tagħhom fi Stat Membru ieħor. 
Fil-maġġoranza kbira tal-Istati Membri huma jkunu jeħtieġu li jkunu rreġistrati bħala tabib 
hemmhekk, sabiex ikunu awtorizzati jipprattikaw il-mediċina. L-awtoritajiet kompetenti ta’ 
dawn l-Istati Membri, fejn ir-reġistrazzjoni bħala tabib hija meħtieġa, jistgħu jirrifjutaw ir-
reġistrazzjoni minħabba li l-persuna konċernata ma tkunx tista’ tipprovdi l-grad mediku 
bażiku kif imsemmi fl-Anness A tad-Direttiva 93/16/KEE, jew huma jkunu jistgħu jipprovdu 
biss tip ieħor ta’ reġistrazzjoni li tkun limitata fiż-żmien u ġeografikament. 
Gradwati oħra jistgħu jkunu jixtiequ wkoll li jeżerċitaw attivitajiet mediċi speċifiċi fi Stat 
Membru ieħor, li ma jitwettqux minn xi speċjalista mediku jew minn tabib ġenerali, iżda li 
għalihom huma xorta jridu jkunu rreġistrati bħala tabib biex ikunu awtorizzati jeżerċitaw 
dawn l-attivitajiet mediċi.  

Gradwati li kisbu l-kwalifika tagħhom ta’ speċjalista jew ta’ tabib ġenerali fi Stat Membru 
ieħor u li mbagħad imorru fi Stat Membru differenti ma jistax ikollhom il-grad mediku bażiku 
tagħhom rrikonoxxut b’mod awtomatiku f’dak l-Istat Membru.

II. Konklużjoni

Il-mudell Awstrijak għall-għoti tal-grad mediku bażiku jidher li jtellef il-moviment ħieles tal-
gradwati Awstrijaċi fil-mediċina, li ovvjament imur kontra l-ispirtu tad-Direttiva 93/16/KEE, 
li l-għan ewlieni tagħha huwa li tiffaċilita l-moviment ħieles tat-tobba fl-UE. 

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Awstrijaċi fit-3 ta’ Ottubru 2006 u talbithom biex 
isolvu l-kwistjoni billi jadattaw ir-regolamenti eżistenti.   

Il-Kummissjoni talbet ukoll biex, sakemm tiġi riżolta din il-kwistjoni, l-awtoritajiet Awstrijaċi
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jirrikonoxxu l-kwalifiki professjonali ta’ speċjalista mediku u ta’ tabib ġenerali miksuba minn 
gradwati Awstrijaċi fil-mediċina fi Stat Membru ieħor, minħabba li kull approċċ differenti 
jmur kontra l-ispirtu tad-Direttiva 93/16/KEE. 

Il-Kummissjoni se żżomm lil dan il-kumitat infurmat bl-iżviluppi li jistgħu jseħħu. 

4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2007.

I. Il-kummenti tal-Kummissjoni għat-talba għal aġġornament li ssir fil-petizzjoni

Il-Kummissjoni ġiet ikkuntattjata mill-awtoritajiet Awstrijaċi fir-rigward tal-emenda tad-dħul 
tat-titlu ta’ kwalifika professjonali Awstrijaka fl-Anness 5.1.1. tad-Direttiva 2005/36/KE. 

Permezz ta’ ittra tas-26 ta’ Lulju 2007, l-awtoritajiet Awstrijaċi fittxew li jieħdu parir 
mingħand il-Kummissjoni dwar żewġ reġistrazzjonijiet ġodda possibbli għall-kwalifika 
professjonali Awstrijaka għat-taħriġ mediku bażiku.

L-ewwel proposta għandha l-għan li ssemmi l-kwalifika medika bażika u b’hekk tħassar it-
titlu ta’ speċjalista u t-titlu ta’ tabib ġenerali mill-Anness 5.1.1 tad-Direttiva 2005/36/KE.

It-tieni proposta wkoll għandha l-għan li ssemmi l-kwalifika medika bażika u b’hekk tħassar 
it-titlu ta’ speċjalista u t-titlu ta’ tabib ġenerali mill-Anness 5.1.1 tad-Direttiva 2005/36/KE.  
Minbarra dan, it-tieni proposta se tintroduċi perjodu ta’ adattament addizzjonali ta’ sena u li 
għalih jinħareġ ċertifikat li jakkumpanja u li għalhekk jissemma fl-Anness 5.1.1. tad-Direttiva 
2005/36/KE.

Il-Kummissjoni għarrfet lill-awtoritajiet Awstrijaċi permezz tal-ittra tagħha tat-3 ta’ Awwissu 
2007 li ż-żewġ proposti dehru li kienu f’konformità mad-Direttiva 2005/36/KE u talbet lill-
awtoritajiet Awstrijaċi biex iżommu lill-Kummissjoni aġġornata dwar il-bidliet leġiżlattivi. 

II. Konklużjoni

Se jsiru xi bidliet għall-parti Awstrijaka fl-Anness 5.1.1 tad-Direttiva 2005/36/KE li tagħti 
lista tat-titli nazzjonali fir-rigward tat-taħriġ mediku bażiku ladarba l-Awstrija tkun adottat il-
leġiżlazzjoni rilevanti u nnotifikat lill-Kummissjoni dwarha.

5. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Permezz ta’ ittra tas-26 ta’ Lulju 2007, l-awtoritajiet Awstrijaċi għaddew informazzjoni lill-
Kummissjoni u fittxew il-parir tagħha dwar żewġ żidiet possibbli għall-kwalifiki professjonali 
Awstrijaċi għall-formazzjoni medika bażika, sabiex jiffaċilitaw il-moviment liberu tat-tobba 
Awstrijaċi li riedu jkomplu l-formazzjoni speċjalista jew il-formazzjoni ta’ tabib ġenerali fi 
Stat Membru ieħor. Il-Kummissjoni kienet għarrfet lill-awtoritajiet Awstrijaċi permezz ta’ 
ittra tat-3 ta’ Awwissu 2007 li ż-żewġ proposti dehru li kienu f’konformità mad-Direttiva 
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2005/36/KE1 u kienet talbet lill-awtoritajiet Awstrijaċi biex iżommu lill-Kummissjoni 
aġġornata dwar il-bidliet leġiżlattivi. 

Il-Kummissjoni kienet għadha ma rċevietx notifika mill-awtoritajiet Awstrijaċi dwar bdil tat-
titli nazzjonali bħala prova ta’ kwalifika formali għall-formazzjoni medika bażika mniżżla 
għall-Awstrija fl-Anness V, 5.1.1. tad-Direttiva 2005/36/KE dwar l-għarfien tal-kwalifiki 
professjonali.

Madankollu, l-awtoritajiet Awstrijaċi kienu assiguraw lill-Kummissjoni li bħala antiċipazzjoni 
fir-rigward tal-emenda għal-liġi Awstrijaka, huma se jirrikonoxxu tobba li lestew il-
formazzjoni speċjalista jew bħala tobba ġenerali tagħhom fi Stat Membru ieħor wara li jkunu 
temmew il-formazzjoni bażika medika ta’ sitt snin fl-Awstrija u, bi qbil mal-acquis dwar l-
għarfien tal-kwalifiki professjonali, tawtorizzahom li jeżerċitaw l-attivitajiet professjonali 
kkonċernati fl-Awstrija. 

Se jsiru xi bidliet għall-parti Awstrijaka fl-Anness 5.1.1 tad-Direttiva 2005/36/KE li tagħti 
lista tat-titli nazzjonali fir-rigward tat-taħriġ mediku bażiku ladarba l-Awstrija tkun adottat il-
leġiżlazzjoni rilevanti u nnotifikat lill-Kummissjoni dwarha. Sadattant, it-tobba kkonċernati 
m’għandhomx jinżammu milli jeżerċitaw l-attivitajiet mediċi tagħhom, u huma għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni jekk dan ma jkunx il-każ. 

6. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċmebru 2009 għall-
petizzjonijiet 230/2006, 239/2009, 242/2009, 323/2009, 755/2009 u 970/2007

L-ewwel nett, l-Awstrija diġà għandha sistema ta’ awtorizzazzjoni (“Approvazzjoni”) fis-
seħħ. Id-Direttiva 2005/36/KE2 dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali ma 
tobbligax lill-Istati Membri biex jagħtu l-awtorizzazzjoni biex wieħed jeżerċita bħala tabib 
mediku wara t-tlestija ta’ taħriġ mediku bażiku. Għaldaqstant, hija kompetenza ta’ kull 
wieħed mill-Istati Membri li jiddeċiedu jekk jagħtux awtorizzazzjoni jew le biex wieħed 
jeżerċita bħala tabib lil xi ħadd li għandu d-diploma medika bażika biss jew lil tabib li għandu 
kemm id-diploma medika bażika u anki diploma addizzjonali ta’ speċjalista jew ta’ tabib 
ġenerali. Dan il-prinċipju jidher fil-Premessa 21 tad-Direttiva: “Ir-rikonoxximent awtomatiku 
ta’ kwalifiki formali ta’ tabib b’taħriġ bażiku għandu jkun bla preġudizzju għall-kompetenza 
tal-Istati Membri li jeddeċiedu jew le li jassoċjaw din il-kwalifika ma’ attivitajiet professjonali 
jew le”. 

Barra minn hekk, hija kompetenza ta’ kull wieħed mill-Istati Membri li jiddefinixxi u 
jorganizza l-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi differenti. Għaldaqstant, speċjalizzazzjoni medika 
partikolari mhux neċessarjament tkun teżisti fl-Istati Membri kollha. Għalhekk, ma hemm l-
ebda obbligu li jiġu rikonoxxuti l-kwalifiki ta’ speċjalista li nkisbu fi Stat Membru ieħor u li 
għalihom ma teżisti l-ebda speċjalizzazzjoni korrispondenti fl-Awstrija.

                                               
1 ĠU L 255, 30.9.2005
2 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Rikonoxximent ta’ 
Kwalifiki Professjonali, Ġurnal Uffiċjali, L255 tat-30 ta’ Settembru 2005 - paġna 22.
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F’każ li speċjalizzazzjoni speċifika ma tkunx teżisti fi Stat Membru, il-gradwat fil-mediċina 
ta’ dan l-Istat Membri jista’ jsegwi dan it-taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni fi Stat Membru ieħor. 
Huwa jkun intitolat li jeżerċita l-attivitajiet tal-ispeċjalizzazzjoni korrispondenti fl-Istat 
Membru tal-aħħar, jew fi kwalunkwe Stat Membru ieħor fejn teżisti speċjalizzazzjoni 
korrispondenti.  

Konklużjonijiet

Rigward l-ewwel kwistjoni, hija kompetenza tal-awtoritajiet Awstrijaċi li jagħtu d-dritt lil 
tabib biex jeżerċita l-attivitajiet mediċi ladarba huwa diġà jkollu diploma medika, jew ladarba 
jkollu diploma ta’ speċjalista jew ta’ tabib tal-familja biss. 

Għat-tieni kwistjoni, ma hemm l-ebda ksur tal-liġi tal-UE mill-awtoritajiet Awstrijaċi talli ma 
rrikonoxxewx il-kwalifiki ta’ speċjalista li nkisbu fi Stat Membru ieħor u li għalihom ma 
teżisti l-ebda speċjalizzazzjoni Awstrijaka korrispondenti.  


