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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li ma jistax jeżerċita l-professjoni tiegħu bħala għalliem tal-
edukazzjoni fiżika f’lukanda fi Franza, minħabba li l-kwalifiki uffiċjali Ungeriżi tiegħu  ma 
ġewx rikonoxxuti. Il-petizzjonant, li issa qed jipprova jikseb rikonoxximent tal-kwalifiki 
tiegħu mill-awtoritajiet Franċiżi, sadattant ma jistax isib xogħol fil-qasam tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Ottubru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-9 ta’ Diċembru 2010.

Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant għandu diploma Ungeriża ta’ edukazzjoni ogħla bħala għalliem tal-
edukazzjoni fiżika mogħtija minn università Ungeriża u huwa kkwalifikat ukoll bħala trejner 
tal-isports. Huwa jilmenta li l-awtoritajiet Franċiżi ma jippermettuhx jeżerċita l-professjoni 
tiegħu fi Franza. Huwa jkompli jgħid li l-awtoritajiet Franċiżi imponew fuqu piż 
amministrattiv eċċessiv billi talbuh jissottometti l-kontenut kollu tal-fajl tiegħu f’sitt 
okkażjonijiet differenti. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni
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Il-Kummissjoni tinnota li d-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 
professjonal1 ma taffettwax il-kompetenza tal-Istati Membri li jagħżlu jekk jirregolawx jew le 
l-professjonijiet ta’ għalliem tal-edukazzjoni fiżika jew ta’ trejner tal-isports, u li 
jiddeterminaw ir-rekwiżiti speċifiċi għall-aċċess ta’ din il-professjoni fejn din tkun regolata. 
Id-Direttiva tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom individwi li jkunu kisbu l-
kwalifiki tagħhom fi Stat Membru ieħor jistgħu jipprattikaw il-professjoni fi Stat Membru 
ospitanti skont ir-reġim tal-istabbiliment jew dak tal-provvista ta’ servizz. 

Id-Direttiva 2005/36/KE armonizzat, fil-livell tal-UE, ir-rekwiżiti ta’ taħriġ ta’ seba’ 
professjonijiet, iżda mhux tal-professjonijiet ta’ għalliem tal-edukazzjoni fiżika u ta’ trejner
tal-isports. Għalhekk, m’hemm l-ebda rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki professjonali 
ta’ għalliem tal-edukazzjoni fiżika u ta’ trejner tal-isports minn Stati Membri oħra li jkunu 
jixtiequ jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fi Franza. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom 
huwa soġġett għall-hekk imsejħa “sistema ġenerali”. Skont din is-sistema, l-applikanti huma 
rikjesti jissottomettu applikazzjoni għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali tagħhom u, 
f’każ ta’ differenzi sostanzjali bejn it-taħriġ tagħhom u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru 
ospitanti (f’dan il-każ Franza), għandhom jagħmlu perijodu ta’ adattament jew test ta’ 
kapaċità (l-Artikolu 14 tad-Direttiva).

Skont id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti Franċiżi għandhom jikkonfermaw il-wasla tal-
applikazzjoni għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fi żmien xahar mill-wasla, u  
għandhom jinfurmaw lill-applikant f’każ ta’ dokument nieqes. Il-proċedura tal-eżaminazzjoni 
tal-applikazzjoni għandha titlesta malajr kemm jista’ jkun u fi kwalunkwe każ fi żmien tliet 
xhur mid-data li fiha jkun ġie sottomess il-fajl tal-applikant. Din id-data ta’ skadenza tista’ tiġi 
estiża b’massimu ta’ xahar f’ċerti każijiet (dan ifisser li t-tul massimu tal-proċedura huwa 
erba’ xhur). Din il-proċedura għandha twassal għal deċiżjoni sostanzjata mill-awtoritajiet 
kompetenti. Id-deċiżjoni, jew in-nuqqas li tintlaħaq deċiżjoni, imbagħad tkun soġġetta għal 
appell skont il-liġi nazzjonali. 

Mill-informazzjoni pprovduta fil-każ inkwistjoni mhux ċar jekk l-awtoritajiet Franċiżi 
kkonformawx mar-regoli msemmija fid-Direttiva. Madankollu, jidher li fil-fatt il-piż 
amministrattiv impost fuq l-applikant (it-talbiet li jiġi sottomess il-kontenut kollu tal-fajl 
tiegħu f’sitt okkażjonijiet differenti) huwa inkonsistenti mad-Direttiva.

Barra minn hekk, mill-petizzjoni mhux ċar jekk il-petizzjonant applikax għar-rikonoxximent 
professjonali jew akkademiku tal-kwalifiki tiegħu u, jekk iva, ta’ liema grad akkademiku jew 
professjoni partikolari. Fil-fatt, jeħtieġ li ssir distinzjoni b’rabta ma’ dan il-punt: ir-
rikonoxximent akkademiku tal-kwalifiki għandu l-għan li jevalwa l-valur akkademiku ta’ 
diploma biex pereżempju jitkomplew l-istudji fi Stat Membru jew biex tiġi infurmata persuna 
jew entità li tħaddem potenzjali fis-settur privat. Ir-rikonoxximent professjonali tal-kwalifiki 
min-naħa l-oħra jiġi applikat fil-każijiet kollha fejn professjonist li jkun kiseb il-kwalifiki 
tiegħu fi Stat Membru jkun jixtieq jeżerċita l-attivitajiet tiegħu fi Stat Membru ieħor, fejn din 
il-professjoni tkun irregolata bil-liġi. Filwaqt li r-regoli ewlenin dwar ir-rikonoxximent tal-

                                               
1 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar 
ir-Rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22–142).
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kwalifiki professjonali huma stabbiliti fil-livell Ewropew1, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
akkademiċi jaqa’ taħt ir-responsabilità tal-gvernijiet  nazzjonali, u l-Kummissjoni Ewropea 
tista’ tintervieni biss jekk ir-rifjut li tiġi rikonoxxuta kwalifika jikkostitwixxi diskriminazzjoni 
fuq il-bażi tan-nazzjonalità jew jekk ikun hemm proċeduri twal jew li jinvolvu spejjeż b’mod 
sproporzjonat li jirrestrinġu l-libertà tal-moviment.

Mill-informazzjoni pprovduta, lanqas mhu ċar x’kienet id-deċiżjoni tal-awtoritajiet Franċiżi u 
jekk ġewx imposti miżuri ta’ kumpens.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tirrakkomanda lill-petizzjonant li jikkuntattja lis-SOLVIT2 – netwerk għas-
soluzzjoni ta’ problemi li jinvolvi l-amministrazzjonijiet nazzjonali fl-Istati Membri kollha 
tal-UE li jimpenjaw ruħhom li jsibu soluzzjonijiet rapidi, onlajn u mingħajr rikors għal 
proċeduri legali, tal-problemi kkawżati minn applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-UE min-naħa 
tal-awtoritajiet pubbliċi. Is-servizzi tas-SOLVIT huma wkoll bla ħlas. 

                                               
1 Dawn ir-regoli huma kkonsolidati fid-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas- 7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali; Ġurnal 
Uffiċjali L 255, 30.9.2005, p. 22 - 142. Ara 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm
2 http://ec.europa.eu/solvit/


