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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0006/2009, imressqa minn Jean Marie Taga Fosso, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità marbuta mar-rifjut 
tal-awtoritajiet Brittaniċi li jirrikonoxxu l-lawrja Franċiża tiegħu ta’ spiżjar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona dwar l-attitudni tal-awtoritajiet Brittaniċi (Dipartiment tas-Saħħa) 
lejn il-lawrja universitarja Franċiża tiegħu ta’ spiżjar, u jindika li huma qed jirrifjutaw li 
jippermettu li jingħata l-pożizzjoni ta’ kap spiżjar fi kwalunkwe spiżerija li m’ilhiex 
irreġistrata iktar minn tliet snin.  Din hija r-regola li tapplika għal persuni li għandhom 
kwalifiki ta’ spiżjara minn università ta’ Stat Membru (il-Liġi tal-1954 dwar il-Farmaċija 
(Pharmacy Act) u l-Liġi tal-2006 dwar is-Saħħa (Health Act)).  Skont il-kundizzjonijiet tad-
Direttiva 85/433/KEE (Artikolu 2(2)) l-Istati Membri m’għandhomx għalfejn japplikaw il-
kwalifiki farmaċewtiċi fir-rigward tas-sjieda, it-tmexxija jew is-superviżjoni ta’ spiżerija li 
ilha miftuħa għal inqas minn tliet snin. Il-petizzjonant isostni li din ir-restrizzjoni tapplika biss 
għal dawk li jiksbu l-kwalifiki tagħhom fi Stat Membru tal-UE u mhux għal persuni li 
jkollhom tali kwalifiki minn pajjiżi terzi. Huwa joġġezzjona dwar il-fatt li l-esperjenza twila 
tiegħu bħala spiżjar fir-Renju Unit mhix rikonoxxuta għal skopijiet ta’ ħatra bħala kap spiżjar 
fi spiżerija ġdida, minħabba l-fatt li hu ċittadin Franċiż bi kwalifiki Franċiżi. Għalhekk huwa 
qed jitlob li jiġu emendati kemm id-direttiva kif ukoll id-dispożizzjonijiet li jittrasponuha fil-
liġi Brittanika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-16 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.
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Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Franċiż, kiseb il-lawrja tiegħu bħala spiżjar f’Lulju 1998. 
Huwa sar membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Ispiżjara fl-1998 u tar-“'Royal Pharmaceutical 
Society of Great Britain” f’Ottubru 1998. Minn dan iż-żmien, huwa ilu jeżerċita l-professjoni 
tiegħu fir-Renju Unit.

F’Mejju 2007, l-ASDA Store Management irrifjuta li jaħtru “in-store pharmacist” fi spiżerija 
minħabba li kien kiseb il-kwalifiki tiegħu fi Franza. Huwa appella din id-deċiżjoni quddiem 
id-Dipartiment tas-Saħħa(“Department of Health”) fejn ġie informat li l-kwistjoni tal-aċċess 
għaċ-ċittadini Ewropej għall-ġestjoni ta’ spiżeriji ġodda għadu qed jiġi eżaminat, iżda li l-
Istati Membri huma liberi li jagħżlu l-applikazzjoni tal-eċċezzjoni prevista mill-Artikolu 2§2 
tad-Direttiva 85/433/KEE1. 

Mill-banda l-oħra, il-petizzjonant iqis li, meta jagħti lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu kisbu 
l-kwalifiki tagħhom fl-Ingilterra l-awtorizzazzjoni li jsiru kapijiet spiżjara fi spiżeriji ġodda, 
ir-Renju Unit ikun qed iwettaq diskriminazzjoni fuq bażi ta’ nazzjonalità.

B’mod preliminari, jeħtieġ li wieħed jinnota li wara li ġiet abbrogata d-Direttiva 85/433/KEE 
permezz tal-Artikolu 62 tad-Direttiva 2005/36/KE2, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali, partikolarment dawk tal-ispiżjara, huwa organizzat bl-applikazzjoni ta’ din it-
tieni Direttiva li daħlet fis-seħħ fl-20 ta’ Ottubru 2007.

L-Artikolu 21§4 tad-Direttiva 2005/36/KE jipprevedi l-istess eċċezzjoni bħal dik tal-Artikolu 
2§2 tad-Direttiva 85/433/KEE. Din l-eċċezzjoni tawtorizza lill-Istati Membri li ma 
jirrikonoxxux il-kwalifiki msemmija fl-Anness V.5.5.2 tad-Direttiva għall-ħolqien ta’ spiżeriji 
ġodda miftuħa għall-pubbliku. Huma meqjusa bħala spiżeriji ġodda dawk li ilhom miftuħa 
tliet snin jew inqas. Din id-deroga tawtorizza lill-Istati Membri li ma jirrikonoxxux b’mod 
awtomatiku d-detenturi ta’ kwalifiki li huma msemmija fl-anness mad-Direttiva.  

Madankollu, dan ma jfissirx li l-Istati Membri jistgħu jiċħdu l-awtorizzazzjoni lil ċittadin ta’
Stat Membru li jsir kap spiżjar ta’ spiżerija, sempliċement b’referiment għall-Artikolu 21(4) 
tad-Direttiva 2005/36/KE. Dan l-Artikolu ma jippermettix li wieħed jidderoga mit-Trattat, u 
b’mod partikolari mill-Artikolu 43 tat-Trattat li jiggarantixxi l-libertà tal-istabbiliment. 
B’applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali għandu jsir 
filwaqt li jitqiesu d-diplomi kollha u l-esperjenza professjonali tal-persuna li tixtieq issir kap 
spiżjar ta’ spiżerija ġdida. Mill-banda l-oħra, l-istess aċċess għall-attività ma jistax jiġi rifjutat 
abbażi biss tal-Artikolu 21(4), li għandu l-għan li jidderoga għall-proċeduri ta’ rikonoxximent 
awtomatiku. Rifjut eventwali fir-rigward tat-Trattat għandu jiġi ġustifikat fid-dawl tas-
sentenza Gebhard3 li tipprevedi li “il-miżuri nazzjonali li jistgħu jxekklu jew jagħmlu inqas 
attraenti l-eżerċitazzjoni tal-libertajiet fundamentali garantiti mit-Trattat għandhom 
jissodisfaw erba’ kundizzjonijiet: li jkunu applikati b’mod mhux diskriminatorju, li jkunu 
ġustifikati minn raġunijiet imperjużi ta’ interess ġenerali, li jkollhom l-għan li jiggarantixxu l-
ilħuq tal-objettiv li jkunu qed jfittxu u li ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa neċessarju 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 85/433/CEE tas-16 ta’ Settembru 1985 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi, 
ċertifikati u provi oħrajn ta’ kwalifiki formali fil-farmaċija, inklużi miżuri sabiex jiffaċilitaw l-eżerċizzju effettiv 
tad-dritt ta’ stabbiliment fir-rigward ta’ ċerti attivitajiet fil-qasam tal-farmaċija, ĠU L 253, 24.9.1985, p. 37–42
2 Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2005/36/KE tat-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali, ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22-142.
3 Sentenza C-55/94, Gebhard, punt 39



CM\802704MT.doc 3/5 PE427.081REVv01-00

MT

sabiex jintlaħaq dan l-objettiv”.

F’dak li jikkonċerna d-diskriminazzjoni allegata mir-Renju Unit abbażi tan-nazzjonalità, 
jeħtieġ li wieħed jinnota illi, skont id-dejta li għandha l-Kummissjoni, ir-Renju Unit jirrifjuta 
li jirrikonoxxi biss il-kwalifiki miksuba fi Stati Membri oħrajn; ċittadin ta’ Stat Membru li 
jikseb il-kwalifiki tiegħu fir-Renju Unit mhuwiex ikkonċernat minn din ir-restrizzjoni. Il-
petizzjonant kiseb il-kwalifiki tiegħu fi Franza, u ma jinsabx fl-istess sitwazzjoni bħal ċittadin 
ta’ pajjiż terz jew ċittadin ta’ Stat Membru li jkun kiseb il-kwalifiki tiegħu fir-Renju Unit. 
Għal persuni li jinsabu f’sitwazzjonijiet legali differenti, jistgħu jiġu applikati regoli differenti 
mingħajr l-ebda diskriminazzjoni.

L-Artikolu 21(4) tad-Direttiva 2005/36/KE jippermetti lill-Istati Membri li ma jagħtux il-
benefiċċju ta’ rikonoxximent awtomatiku lill-kwalifiki tal-professjoni ta’ spiżjar miksuba fl-
Istati Membri oħra għall-eżerċizzju tal-attivitajiet ta’ kap-spiżjar fi spiżeriji ġodda. Din id-
dispożizzjoni madankollu ma tippermettix li jiġi rifjutat aċċess għal din l-attività. Ir-
restrizzjonijiet iddenunċjati mill-petizzjonant għandhom jiġu evalwati abbażi tal-Artikolu 43 
tat-Trattat tal-KE. Il-Kummissjoni se tikkuntattja lir-Renju Unit biex tivverifika jekk dawn il-
prinċipji humiex rispettati fil-leġiżlazzjoni u fl-applikazzjoni ta’ tali leġiżlazzjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Jannar 2010.

Dan l-aħħar il-Kummissjoni ġiet informata li l-petizzjonant prova jikkontesta d-deċiżjoni tal-
ASDA Store Management quddiem il-High Court of London, iżda li t-talba tiegħu għal 
reviżjoni ġudizzjarja ġiet rifjutata. L-appel tiegħu quddiem il-High Court of London ġie 
rrifjutat ukoll fl-14 ta’ Ottubru 2009.

B’żieda mar-risposta preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-Parlament 
Ewropew bil-fatt li hija kkuntattjat lill-awtoritajiet Brittaniċi fir-rigward tar-restrizzjonijiet 
irrapportati mill-petizzjonant. Fir-risposta tagħhom tal-24 ta’ Settembru 2009, l-awtoritajiet 
Brittaniċi provdew l-informazzjoni li ġejja:

- Ir-Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) tipproċedi bir-rikonoxximent 
awtomatiku tal-kwalifiki enumerati fl-Anness V.5.6.2 tad-Direttiva 2005/36/KE1.
- L-RPSGB tirrikonoxxi awtomatikament il-kwalifiki li ma jikkorrispondux għall-
kondizzjonijiet previsti mid-Direttiva iżda li jibbenifikaw mid-drittijiet akwiżiti.
- Fil-każijiet l-oħra kollha, skont l-Artikoli 10(b) u 10(g) tad-Direttiva, l-RPSGB tapplika 
s-sistema ġenerali ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki.
- F’każ ta’ rikonoxximent, l-RPSGB tiġbed l-attenzjoni tal-migrant dwar il-fatt li skont l-
Artikolu 70 u 71 tal-Liġi dwar il-Mediċini (Medicines Act) 1968 u l-Artikolu 21(4) tad-
Direttiva, huwa ma jistax jieħu f’idejh it-tmexxija ta’ spiżerija ġdida.
- Fil-fatt, l-Artikoli 70 u 71 tal-Liġi dwar il-Mediċini 1968 jipprojbixxu lil kull min 
għandu “a qualification in pharmacy awarded by a relevant European State” li jieħu 
f’idejh it-tmexxija ta’ spiżerija ġdida.
- Din il-projbizzjoni tapplika mingħajr ma tiġi rikonoxxuta l-proċedura ta’ rikonoxximent 

                                               
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
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applikata (punti 1 sa 3 msemmija hawn fuq).
- Il-projbizzjoni tapplika wkoll għall-persuni li l-kwalifiki professjonali tagħhom jistgħu 
jkunu rikonoxxuti skont it-Trattat, partikolarment fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti fis-
sentenzi Vlassopoulou1 u Hocsman2.
- Madankollu l-projbizzjoni ma tapplikax:

a. Għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz li għandhom kwalifika Ewropea
b. Għall-ftuħ ta’ spiżerija ġdida billi tiġi stabbilita kumpanija (bil-kundizzjoni li t-

tmexxija tal-ispiżerija titħalla f’idejn spiżjar mhux Ewropew li jkollu 
kwalifika)

c. Għall-kariga ta’ “superintendent pharmacist” sakemm il-persuna ma tkunx 
qiegħda tmexxi l-ispiżerija.

Minn din ir-risposta tal-awtoritajiet Brittaniċi jirriżulta li huma jinterpretaw l-Artikolu 21(4) 
tad-Direttiva bħala artikolu li jawtorizza lill-Istati Membri biex assolutament ma jagħtux 
importanza lid-diplomi akwiżiti fi Stat Membru ieħor fir-rigward tat-tmexxija ta’ spiżerija 
ġdida. 

Il-paragrafu 4 tal-Artikolu 21 jistipula dan li ġej:

“L-Istati Membri m’għandhomx l-obbligu li jagħtu effett lill-provi ta’ kwalifiki 
formali msemmija fl-Anness V, punt 5.6.2, għall-istabbiliment ta’ farmaċiji 
ġodda miftuħa għall-pubbliku. Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan il-
paragrafu, farmaċiji li jkunu miftuħa għal inqas minn tliet snin għandhom ikunu 
kkunsidrati wkoll bħala farmaċiji ġodda.”

Madankollu, l-Artikolu 21 jinsab fil-Kapitolu III tat-Titolu III tad-Direttiva li jirrigwarda r-
rikonoxximent abbażi ta’ koordinazzjoni ta’ kondizzjonijiet minimi ta’ taħriġ. L-Artikolu 21 
jispjega u jorganizza l-prinċipju tar-rikonoxximent awtomatiku. Minn dak il-punt ’il quddiem, 
id-deroga maħluqa permezz tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 21 tad-Direttiva għandha tiġi 
analizzata bħala deroga li strettament tintroduċi eċċezzjoni fir-rigward tal-prinċipju tar-
rikonoxximent awtomatiku. Din l-eċċezzjoni, għalhekk, ma tikkonċernax il-proċeduri l-oħra 
tar-rikonoxximent organizzati mid-Direttiva, u lanqas id-drittijiet li jistgħu jkunu ta’
benefiċċju għall-migranti skont it-Trattat. 

L-Artikolu 21(4) tad-Direttiva għalhekk jikkuntenta bil-fatt li jista’ jimponi fuq l-Istati 
Membri obbligu ta’ rikonoxximent awtomatiku għal dawk l-ispiżeriji li ilhom miftuħa għal 
iktar minn tliet snin. Jekk il-migrant jixtieq jeżerċita l-professjoni tiegħu fi spiżerija li ilha 
miftuħa iktar minn tliet snin, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu awtomatikament il-
kwalifiki professjonali tiegħu li jikkorrispondu għall-kondizzjonijiet ta’ taħriġ minimu previsti 
mid-Direttiva.  Min-naħa l-oħra, il-kwestjoni tar-rikonoxximent tal-kwalifiki għall-ispiżeriji li 
ilhom miftuħa iktar minn tliet snin toħroġ mill-qafas regolat mid-Direttiva u, b’konsegwenza 
ta’ dan, taqa’ fl-isfera ta’ applikazzjoni tad-dritt primarju. 

Konklużjonijiet

                                               
1 Sentenza C-340/89, Vlassopoulou
2 Sentenza C-340/98, Hocsman
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Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tikkuntattja mill-ġdid lill-awtoritajiet 
Brittaniċi sabiex teżamina l-kompatibilità tad-dispożizzjonijiet eżistenti mal-libertajiet previsti 
mit-Trattat.


