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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1463/2009, imressqa minn Yuliyan Dotsev, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali u 
l-kwalifika Bulgara tiegħu fil-fiżjoterapija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li lesta kors ta’ taħriġ fil-fiżjoterapija fil-Bulgarija, jixtieq jeżerċita l-
professjoni tiegħu fi Franza. Biex jagħmel dan, huwa għandu jissottometti numru ta’ 
dokumenti, inkluż ċertifikat li jgħid li l-kwalifika tiegħu tissodisfa r-rekwiżiti tad-Direttiva 
2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Rikonoxximent tal-Kwalifiki 
Professjonali, u ieħor li jgħid li huwa intitolat li jeżerċita l-professjoni tiegħu fil-Bulgarija. 
Madankollu, il-Ministeru tal-Edukazzjoni Bulgaru mhuwiex f’pożizzjoni li jinfurmah minn 
fejn jista’ jikseb dawn iċ-ċertifikati, u lanqas il-fatt li huwa rrikorra għand is-Solvit ma kien 
biżżejjed biex tissolva l-problema. Il-petizzjonant, li jħoss li ġarrab ksur tad-dritt tiegħu għal-
libertà tal-moviment u d-dritt li jaħdem fi Stat Membru ieħor, jistieden lill-Parlament 
Ewropew biex isegwi l-każ.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant bagħat ukoll ilment lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-istess suġġett. 

Il-Kummissjoni qieset li l-Ministeru Franċiż għas-Saħħa qiegħed imur kontra l-Artikolu 50 
tad-Direttiva 2005/36/KE meta jitlob lill-applikanti jissottomettu numru ta’ dokumenti, inkluż 
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ċertifikat li jgħid li l-kwalifika tiegħu tissodisfa r-rekwiżiti tad-Direttiva, u ieħor li jgħid li l-
applikant huwa intitolat jeżerċita l-professjoni tiegħu fl-Istat Membru ta’ domiċilju tiegħu. L-
Artikolu 50 tad-Direttiva jistipula li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu biss jitolbu lill-applikanti 
jissottomettu d-dokumenti elenkati fl-Anness VII tad-Direttiva. F’każ li jeħtieġu 
informazzjoni addizzjonali, għandhom jikkuntattjaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ domiċilju tal-applikant. Iż-żewġ ċertifikati msemmija hawn fuq mhumiex 
imsemmija fl-Anness VII tad-Direttiva. Konsegwentement, l-awtoritajiet Franċiżi ma kinux 
intitolati jitolbu dawk id-dokumenti. 

Fil-11 ta’ Novembru 2009, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Franċiżi u ġibditilhom 
l-attenzjoni għal dan in-nuqqas ta’ konformità mal-liġi Ewropea, u talbithom jimmodifikaw il-
formola ta’ applikazzjoni u biex ma jkomplux jimponu fuq iċ-ċittadini li jipprovdu ż-żewġ 
ċertifikati inkwistjoni.

Fit-22 ta’ Diċembru 2009, l-awtoritajiet Franċiżi wieġbu lill-Kummissjoni, fejn irrikonoxxew 
in-nuqqas ta’ konformità. Urew li l-kontenut tal-formola tal-applikazzjoni bħalissa jsegwi r-
rekwiżiti tal-Ministru Franċiż tal-ordinanza għas-Saħħa. Fil-25 ta’ Frar 2010, il-Ministru 
Franċiż għas-Saħħa ppromulga ordinanza ġdida, li fil-fehma tal-Kummissjoni, twaqqaf in-
nuqqas ta’ konformità mal-Liġi tal-UE.

Fis-6 ta’ Marzu 2010, il-petizzjonant bagħat email lill-Kummissjoni, fejn spjega li l-Ministeru 
Franċiż għas-Saħħa infurmah bit-telefown li hu ma kienx mitlub jissottometti ż-żewġ 
ċertifikati inkwistjoni, u kumitat irreveda u aċċetta l-applikazzjoni tiegħu fil-25 ta’ Frar 2010. 
Il-Ministeru Franċiż għas-Saħħa qallu wkoll li l-awtorizzazzjoni biex jipprattika l-professjoni 
tiegħu fi Franza kellha tasal bil-posta f’Marzu 2010. 

Fil-21 ta’ Marzu 2010, il-petizzjonant bagħat email lill-Kummissjoni, fejn ikkonferma li l-
kwalifika tiegħu issa ġiet rikonoxxuta mill-awtoritajiet Franċiżi.


