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Suġġett: Petizzjoni 0452/2009, imressqa minn M.A., ta’ nazzjonalità Belġjana, dwar 
l-inabilità li jaħdem bħala tabib privat fil-qasam tax-xogħol fil-Belġju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li jiġi minn den Eupen (il-parti Belġjana fejn hu mitkellem il-Ġermaniż), 
jilmenta li b’kuntrast mal-Ġermanja u l-Olanda, mhux possibbli li jistabbilixxi ruħu fil-Belġju 
bħala tabib f’qasam relatat max-xogħol. Il-petizzjonant jenfasizza wkoll li t-tobba Belġjani 
partikolarment dawk speċjalizzati fil-mediċina relatata max-xogħol, għandhom permess 
jaħdmu biss bħala tobba tal-kumpaniji u t-tobba tal-kumpaniji jridu jkunu ħadu taħriġ speċjali 
fir-reġjun (il-Vallonja jew il-Fjandri) fejn jeżerċitaw il-professjoni tagħhom. Billi l-
petizzjonant jara din is-sitwazzjoni bħala waħda assurda, jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex 
jivverifika jekk ir-regoli tal-Belġju dwar il-mediċina relatata max-xogħol  humiex konsistenti 
mar-regoli applikabbli tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikkjarata ammissibbli fis-6 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Mill-informazzjoni trażmessa jidher illi l-petizzjonant, li huwa ta’ nazzjonalità Belġjana u li 
jaħdem bħala tabib indipendenti fl-Olanda, ma tħallix jeżerċita l-professjoni tiegħu ta’ 
prattikant indipendenti tal-medicina okkupazzjonali ġewwa l-Belġju. Skont il-petizzjonant, 
tobba okkupazzjonali jistgħu biss jeżerċitaw attivitajiet mediċi okkupazzjonali fil-Belġju f’każ 
li jkunu tobba ta’ kumpanija jew jekk jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fuq bażi indipendenti 
fil-qafas ta’ entitajiet speċifiċi stabbiliti mil-liġi Belġjana. Bħala konsegwenza ma jidhirx li 
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għalih huwa possibbli li jipprovdi servizzi ta’ mediċina okkupazzjonali bħala professjonist 
indipendenti fil-Belġju.

Ir-regoli tat-Trattat KE dwar il-libertà ta’ stabbiliment u l-għoti ta’ servizzi (l-Artikolu 43 u l-
Artikolu 49 KE) huma relevanti hawnhekk. Regoli nazzjonali li jeħtieġu li l-fornituri ta’ 
servizzi jieħdu forma legali speċifika bħala kondizzjoni, sabiex jipprovdu s-servizzi tagħhom, 
diġà ġew ikkunsidrati bħala restrizzjonijiet għal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà għall-għoti 
ta’ servizzi li jissemmew fl-Artikoli 43 u 49 tat-Trattat mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja. Madankollu, f’ċerti każijiet, dawn ir-restrizzjonijiet jistgħu jkunu ġustifikati u 
għaldaqstant kompatibbli mal-Liġi Komunitarja jekk jiġi ppruvat li huma proporzjonali.

Il-Kummissjoni m’għandhiex informazzjoni speċifika dwar il-qafas regolatorju applikabbli 
għall-attività tal-prattikanti tal-mediċina okkupazzjonali fil-Belġju u għaldaqstant mhijiex 
f’pożizzjoni, f’dan il-waqt, biex tesprimi opinjoni rigward il-kompatibilità mal-Liġi 
Komunitarja tal-liġi Belġjana applikabbli għal dawn is-servizzi.

Għalhekk, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Belġjani għal informazzjoni iktar dettaljata 
dwar ir-regoli applikabbli għall-attività tal-prattikanti tal-mediċina okkupazzjonali f’dan il-
pajjiż kif ukoll dwar l-objettivi appoġġati  minn dawn ir-regoli.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-petizzjonant, tabib Belġjan stabbilit fl-Olanda li jixtieq jistabbilixxi ruħu fil-Belġju bħala 
tabib indipendenti fil-qasam tax-xogħol, jilmenta, essenzjalment, dwar żewġ aspetti tal-liġi u 
l-prattika amministrattiva fil-Belġju, jiġifieri: a) l-obbligu li wieħed jeżerċita l-professjoni ta’ 
tabib fil-qasam tax-xogħol abbażi ta’ kuntratti fissi, li jipprojbixxu lil dak li jkun milli 
jeżerċita l-professjoni tiegħu  b’mod indipendenti; b) ir-rikonoxximent tal-kwalifiki barranin 
ta’ tobba fil-qasam tax-xogħol fir-reġjun ta’ Vallonja u l-għarfien tal-lingwa Franċiża meħtieġ 
hemm. 

Fir-rigward tal-ewwel minn dawn iż-żewġ aspetti, il-gvern Belġjan, permezz tat-tweġibiet tat-
28 ta’ Ottubru 2009 u tal-4 ta’ Frar 2010, rispettivament, iċċara li skont l-Artikolu 42 tal-liġi 
tal-4 ta’ Awwissu 1996,1 tabib jista’ biss jeżerċita l-professjoni ta’ tabib fil-qasam tax-xogħol 
fil-Belġju fiż-żewġ forom li ġejjin: a) jew bħala ħaddiem li l-post tax-xogħol tiegħu huwa 
suġġett għall-verifika għall-finijiet tal-prevenzjoni tar-riskji professjonali, b) jew bħala 
konsulent għall-prevenzjoni fil-qafas ta’ organizzazzjoni speċjalizzata fil-mediċina fil-qasam 
tax-xogħol. Il-gvern Belġjan ippreċiża, fit-tweġibiet imsemmija hawn fuq, li sabiex wieħed 
jeżerċita l-prattika ta’ tabib fil-qasam tax-xogħol barra minn intrapriża, tabib għandu jew ikun 
impjegat ta’ servizz estern ta’ prevenzjoni u protezzjoni fuq il-post tax-xogħol, jew ikun 
ikkonkluda, indipendentement, kuntratt ta’ intrapriża ma’ tali servizz estern b’tali mod li 
jipprevieni kollaborazzjoni dejjiema bejn min iħaddem u l-konsulent ta’ prevenzjoni.2 Isegwi 
li l-professjoni ta’ tabib fil-qasam tax-xogħol ma tistax tiġi eżerċitata fil-Belġju taħt forma ta’ 
kuntratt dirett bejn tabib indipendenti u min iħaddem li l-post tax-xogħol tiegħu huwa soġġett 
għal verifika għal fini ta’ prevenzjoni tar-riskji professjonali.
                                               
1 Liġi tal-4 ta’ Awwissu 1996 dwar il-benesseri tal-ħaddiema waqt li jkunu qed jeżerċitaw il-professjoni 
tagħhom.
2 L-Artikolu 42(2), tal-liġi tal-4 ta’ Awwissu 1996.
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Il-gvern Belġjan ammetta, fir-risposta tiegħu tal-4 ta’ Frar 2010, li l-projbizzjoni li wieħed 
jeżerċita l-professjoni ta’ tabib fil-qasam tax-xogħol bħala tabib indipendenti tikkostitwixxi 
restrizzjoni għal-libertà ta’ stabbiliment garantita skont l-Artikolu 49 TFUE. Madankollu, il-
gvern Belġjan enfasizza li r-restrizzjoni inkwistjoni hija ġustifikata mill-ħtieġa li tiġi protetta 
s-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema. L-imsemmi gvern argumenta li din ir-restrizzjoni hija 
adegwata u meħtieġa, għaliex l-organizzazzjonijiet speċjalizzati fil-mediċina fil-qasam tax-
xogħol huma magħmula minn bosta esperti li, b’mod integrat u pluridixxiplinari, jinsabu 
f’qagħda aħjar biex iwettqu mhux biss is-sorveljanza medika iżda wkoll il-ġestjoni tar-riskji, 
sabiex joffru prevenzjoni ta’ kwalità b’mod kontinwu. Barra minn hekk, din is-sistema se tkun 
konformi mad-Direttiva 89/391/KEE dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex jinkoraġġixxu 
titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol u mal-objettiv tagħha li jiġi żgurat livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-ħaddiema u ta’ prevenzjoni tar-riskju b’mod kontinwu u integrat.1

Il-Kummissjoni tirrimarka qabel xejn li l-ġurisprudenza li tittratta d-Direttiva 89/391/KEE, li 
ġiet trasposta fil-Belġju mil-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq, f’dan il-każ, mill-gvern 
Belġjan, ma tatix indikazzjonijiet diretti fir-rigward tal-kwistjoni mqajma mill-petizzjoni 
preżenti. Madankollu, din id-direttiva, skont l-ewwel premessa tagħha, għandha l-għan li 
tippromwovi t-titjib, b’mod partikolari fil-qasam tax-xogħol, biex tiggarantixxi livell aħjar ta’ 
protezzjoni tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema.2 Skont l-Artikolu 7 tagħha, huwa f’idejn l-
Istati Membri li jiddefinixxu l-kapaċitajiet u l-attitudnijiet meħtieġa tas-servizzi tal-
protezzjoni u l-prevenzjoni, li jinsabu fi ħdan l-intrapriża jew barra minnha. Mal-ewwel daqqa 
t’għajn jidher li d-direttiva ma tipprojbixxix li l-Istati Membri jadottaw miżuri bħal dawk 
adottati mill-Belġju f’dan il-każ. Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti, is-saħħa u l-ħajja ta’ 
persuni jokkupaw l-ewwel post fost il-beni u l-interessi protetti u huwa f’idejn l-Istati Membri 
li jiddeċiedu dwar il-livell li huma għandhom l-intenzjoni jilħqu fir-rigward tal-protezzjoni 
tas-saħħa pubblika u l-mod li bih dan il-livell għandu jintlaħaq.3 Il-Kummissjoni tikkunsidra li 
fid-dawl ta’ din il-ġurisprudenza, fuq il-bażi ta’ informazzjoni li għandha għad-dispożizzjoni 
tagħha, u jekk jitqies l-argument imqajjem mill-gvern Belġjan, li rriżulta mill-ħtieġa li tiġi 
garantita prevenzjoni ta’ kwalità tar-riskji fuq il-post tax-xogħol b’mod kontinwu, integrat u 
pluridixxiplinari, ma jistax jiġi stabbilit ksur evidenti tal-Artikolu 49 TFUE f’dan il-każ. 

F’dak li jirrigwarda t-tieni aspett, il-gvern Belġjan informa lill-Kummissjoni li skont l-
Artikolu 22 tas-sentenza rjali tas-27 ta’ Marzu 19984 l-eżerċitar tal-mediċina fil-qasam tax-
xogħol huwa riżervat jew għal min għandu kwalifika li tawtorizza l-eżerċitar tal-mediċina fil-
qasam tax-xogħol, jew lil kull min għandu titlu ta’ tabib speċjalizzat fil-mediċina fil-qasam 
tax-xogħol, jew lil kull min għadda mit-taħriġ teoretiku – li jinkludi t-tagħlim mogħti fit-
taħriġ multidixxiplinari bażiku - biex jikseb titlu ta’ tabib speċjalizzat fil-mediċina fil-qasam 
tax-xogħol, u li jista’ jikseb dan it-titlu mhux aktar tard mit-tliet snin ta’ wara. Il-gvern 

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex 
jinkorraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol.
2 Ara sentenzi tat-22 ta’ Mejju 2003, il-Kummissjoni/l-Olanda C-441/01, Rec. p. I-5463; tas-6 ta’ 
April 2006, il-Kummissjoni/l-Awtsrija, C-428/04, Rec. p. I-3325; tal-5 ta’ Ġunju 2008, il-Kummissjoni/Franza, 
C-226/06.
3 Sentenza tad-19 ta’ Mejju 2009, il-Kummissjoni/Italja, C-531/06, għadha mhijiex ippubblikata fil-
Ġabra, punt 36.
4 Sentenza rjali tas-27 ta’ Marzu 1998 dwar is-servizzi esterni għall-prevenzjoni u l-protezzjoni fuq ix-
xogħol
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Belġjan ippreċiża li l-kundizzjonijiet biex wieħed jeżerċita l-professjoni ta’ tabib fil-qasam 
tax-xogħol fil-Belġju huma identiċi għaċ-ċittadini Belġjani u Ewropej. Għar-rikonoxximent 
tal-kwalifiki ta’ tabib speċjalizzat fil-mediċina fil-qasam tax-xogħol li nkisbu fi Stat Membru 
ieħor, is-sistema ta’ rikonoxximent awtomatiku tapplika fil-prinċipju skont l-Artikolu 44d (1) 
tas-sentenza rjali tas-27 ta’ Marzu 2008 li temenda s-sentenza rjali nru 78 tal-10 ta’ 
Novembru 1967 dwar l-eżerċitar tal-professjonijiet tal-kura tas-saħħa. 

Il-gvern Belġjan enfasizza wkoll li l-eżiġenza tal-għarfien tal-lingwa Franċiża biex wieħed 
jeżerċita l-professjoni ta’ tabib fil-qasam tax-xogħol f’Vallonja hija ġustifikata sabiex tiġi 
żgurata l-kwalità tas-servizzi offruti. Dan huwa f’konformità mad-Direttiva 2005/36 dwar ir-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali. Skont l-Artikolu 53 ta’ din id-direttiva, tabib li l-
kwalifika professjonali tiegħu ġiet rikonoxxuta għandu jkollu l-għarfien lingwistiku meħtieġ 
biex jeżerċita l-professjoni fl-Istat Membru ospitanti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
tikkunsidra li jekk jitqiesu l-isfidi relatati mal-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u sakemm 
il-livell ta’ għarfien lingwistiku mitlub ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ u sakemm 
l-għarfien jista’ jiġi ppruvat minn kull mezz adegwat, l-eżiġenza msemmija mhijiex prima 
facie sproporzjonata.


