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Suġġett: Petizzjoni 0753/2011, imressqa minn Dries Emmen, ta’ ċittadinanza 
Olandiża, dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki tiegħu u l-allegat ksur tad-
Direttiva 2005/36/KE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa investigatur psikodijanjostiku, u l-kwalifiki professjonali tiegħu huma 
rikonoxxuti kemm mill-universitajiet Belġjani kif ukoll dawk Olandiżi (ISCED 5). Il-
petizzjonant għandu klijenti fil-Belġju u anki fil-Pajjiżi l-Baxxi u huwa elenkat fir-reġistri 
rilevanti għall-grupp professjonali tiegħu fiż-żewġ pajjiżi. Madankollu, instab li l-livell ta’ 
awtorizzazzjoni tiegħu huwa ogħla fil-Belġju milli fil-Pajjiżi l-Baxxi. Skont il-petizzjonant, 
din is-sitwazzjoni ma tikkonformax mad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali u mal-moviment liberu tal-prodotti u s-servizzi fl-UE. Il-petizzjonant 
qed jitlob li jingħata kjarifika.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, riċevuta nhar is-27 ta’ Jannar 2012

Fi ħdan l-Unjoni Ewropea, l-organizzazzjoni tal-edukazzjoni u r-regolamentazzjoni tal-
professjonijiet hija kompetenza nazzjonali. Madankollu, fuq il-bażi tal-Artikolu 40, Artikolu 
47(1), l-ewwel u t-tielet sentenzi tal-Artikolu 47(2), u tal-Artikolu 55 tat-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea (li issa huma l-Artikoli 46, 53(1) u 62 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea) kienet stabbilita Direttiva dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki: 
id-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali (Direttiva 2005/36/KE). 
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Dwar l-applikazzjoni tal-petizzjonant għar-reġistrazzjoni fir-reġistru BIG għall-professjoni ta’ 
psikologu tal-kura tas-saħħa, id-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali 
ma tapplikax f’din is-sitwazzjoni. Il-petizzjonant kiseb il-kwalifiki tiegħu fil-Pajjiżi l-Baxxi u 
jrid jaħdem fil-Pajjiżi l-Baxxi. M’hemmx element transkonfinali f'dan il-każ. Il-liġi Olandiża 
hi applikabbli. 

Il-petizzjonant jgħid li fuq il-bażi tal-Artikolu 7 tad-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta’ 
Kwalifiki Professjonali hu għandu jkun kapaċi jipprattika l-professjoni tiegħu b’mod ugwali 
fl-Istati Membri kollha. Madankollu, dawn ir-regoli japplikaw biss meta l-petizzjonant ikun 
jixtieq jipprattika l-professjoni tiegħu b’mod temporanju fi Stat Membru ieħor. In-natura 
temporanja tas-servizz hi evalwata fuq bażi ta’ każ b’każ.

Anki jekk il-petizzjonant irid jipprattika l-professjoni tiegħu fi Stat Membru ieħor fuq bażi 
temporanja biss, dan ma jfissirx li hu jista’ immedjatament jibda jipprattika l-professjoni 
tiegħu f’dan l-Istat Membru l-ieħor.

Il-fornitur tas-servizz jeħtieġ li jkun legalment stabbilit fi Stat Membru bl-iskop li jsegwi l-
istess professjoni hemmhekk. Barra minn hekk, għall-ewwel forniment ta’ servizzi, fil-każ ta’ 
professjonijiet regolati li għandhom implikazzjonijiet għas-saħħa jew sikurezza pubbliċi, l-
awtorita’ kompetenti tal-Istat Membru ospitanti tista’ tiċċekkja l-kwalifiki professjonali tal-
fornitur tas-servizz qabel l-ewwel provvista ta’ servizzi. (Artikoli 5 u 7 tad-Direttiva).

Mill-petizzjoni mhux ċar jekk il-petizzjonant hux stabbilit fi Stat Membru u, jekk hu stabbilit 
fi Stat Membru, mhux ċar liema hi l-professjoni li jixtieq isegwi (pereżempju, fil-Pajjiżi l-
Baxxi ċerti kompetenzi huma ristretti għal psikologi tal-kura tas-saħħa, u din imbagħad ma 
tkunx l-istess professjoni jekk il-petizzjonant ikun irreġistrat fil-Belġju bħala psikologu).

Konklużjoni
Il-professjoni ta’ psikologu jew ta’ psikologu tal-kura tas-saħħa mhix armonizzata fl-Unjoni 
Ewropea. 
L-Istati Membri huma ħielsa li jirregolaw dawn il-professjonijiet skont ir-regolamenti 
tagħhom. Madankollu, jekk jirregolaw professjoni huma jridu jippermettu liċ-ċittadini tal-UE 
bi kwalifiki oħra li mhumiex il-kwalifiki nazzjonali meħtieġa sabiex jeżerċitaw il-professjoni 
tagħhom fit-territorju tal-UE, iżda mhux b'mod awtomatiku. L-Istati Membri huma permessi 
jiċċekkjaw il-kwalifiki tal-migranti, kemm f’każ ta’ stabbiliment bħal fil-każ ta’ 
professjonijiet regolati li għandhom implikazzjonijiet ta’ saħħa jew sikurezza pubbliċi, kif 
ukoll għall-forniment ħieles tas-servizzi. 

Il-petizzjonant kien infurmat b'dan t'hawn fuq mill-Kummissjoni Ewropea wara ilment. Fil-
petizzjoni tiegħu hu jgħid li s-servizzi tal-Kummissjoni indikaw li l-kwalifiki huma konnessi 
ma' individwi u mhumiex intiżi biex ikunu territorjali u li dawn il-kwalifiki huma validi fl-
Istati Membri kollha tal-UE. Madankollu, mhux ċar jekk il-petizzjonant aċċettax l-
informazzjoni mogħtija lilu (li hi l-istess bħal dik ipprovduta hawn fuq) minħabba li, kif 
spjegat, il-kwalifiki huma konnessi mal-persuna li kisbet il-kwalifiki. Dan ma jfissirx li l-Istati 
Membri - apparti l-Istat Membru li jkun ta l-kwalifiki - għandhom jirrikonoxxuhom 
awtomatikament.  


