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Suġġett: Petizzjoni 1426/2010, ippreżentata minn Anna Iványi, ta’ nazzjonalità 
Ungeriża, f’isem Beklen Foundation, dwar ksur allegat, mill-Ungerija, tad-
Direttiva 2005/36/KE relatata mar-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali 
tal-qwiebel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tallega li b’mod partikolari l-Artikolu 42 tad-Direttiva 2005/36/KE, li 
jiddefinixxi l-kompetenza tal-qwiebel, mhux qed jiġi rispettat mill-Ungerija. Dan il-fatt 
jimponi problema għall-qwiebel minn Stati Membri oħra li jixtiequ jeżerċitaw fl-Ungerija; 
huma ma jingħatawx l-istess responsabilitajiet li kieku jkollhom fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta mill-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011

L-Artikolu 42(2) tad-Direttiva 2005/36/KE1 jistipula l-ħdax-il attività minima li l-qwiebel 
jistgħu jeżerċitaw. 

Bħala risposta għall-mistoqsija tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta' dan l-artikolu, l-
awtoritajiet Ungeriżi wieġbu fl-20 ta' Ġunju 2011 li l-Ungerija implimentat din id-
dispożizzjoni fl-Anness II tad-Digriet tal-Ministeru tal-Edukazzjoni tal-15/2006 li jelenka l-
kompetenzi li l-qwiebel għandu jkollhom meta jiggradwaw. Dawn il-kompetenzi jkopru l-
attivitajiet elenkati fl-Artikolu 42 tad-Direttiva. 
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L-awtoritajiet Ungeriżi bagħtu wkoll lill-Kummissjoni t-test tad-Digriet 96/2003 tal-Gvern, li 
jippermetti lill-qwiebel li jitolbu liċenzja biex jaħdmu fuq bażi ta' impjegati għal rashom. 

Fl-istess tweġiba, l-awtoritajiet Ungeriżi rreferew għall-Artikolu 2 tad-Digriet 35/2011 tal-
Gvern li jippermetti lill-qwiebel li jagħmlu ħlasijiet barra l-postijiet ta' xogħol tal-isptar, 
sakemm ikollhom kwalifika tal-livell post-sekondarju jew ta' lawrja fil-professjoni tal-qabla 
miksuba f'istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla fis-sistema tal-bakkalawrjat jew f'fakultà ta' 
università. F'dan il-każ, l-awtoritajiet jistgħu jirrikjedu mill-inqas sentejn esperjenza f'sala tal-
ħlas jew mill-inqas sentejn esperjenza u ċertifikat li l-qabla attendiet mill-inqas 50 ħlas barra 
l-kwalifika. 

Din id-dispożizzjoni tidher ukoll li hi konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE, għaliex il-
leġiżlazzjoni tal-UE tistipula biss li l-qwiebel għandhom ikunu jistgħu jiksbu aċċess biex 
jagħmlu ħlasijiet b'mod ġenerali, imma ma tipprojbixxix li l-Istati Membri jirrikjedu 
kundizzjonijiet speċifiċi biex jagħmlu ħlasijiet barra l-postijiet ta' xogħol tal-isptar, ħaġa li 
tista' tirriżulta f'riskji ikbar għan-nisa tqal u għat-trabi li għadhom jitwieldu. Id-Direttiva ma 
tevitax li Stat Membru jissuġġetta lil persuna li qed teżerċita professjoni fit-territorju tiegħu 
għal rekwiżiti speċifiċi jekk dawk ir-rekwiżiti jkunu ġustifikati mill-interess tal-pubbliku 
ġenerali. 

Konklużjoni

B'kunsiderazzjoni tat-tweġiba komprensiva tal-awtoritajiet Ungeriżi, u fuq il-bażi tal-
informazzjoni limitata ħafna provduta fil-petizzjoni, il-Kummissjoni ma tinnota ebda ksur tal-
Artikolu 42 tad-Direttiva fil-leġiżlazzjoni Ungeriża li timplimenta d-Direttiva. Il-leġiżlazzjoni 
Ungeriża tippermetti  li l-qwiebel kwalifikati tal-UE jkollhom aċċess għall-attivitajiet 
professjonali msemmija fl-Artikolu 42 tad-Direttiva, u fl-istess ħin dawn huma permess li 
jipprattikaw il-professjoni tagħhom fuq bażi ta' impjegati għal rashom, ħaġa li hi konformi 
mad-Direttiva. 


