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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0634/2012, imressqa minn I.M.M., ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar 
il-ksur tad-Direttiva dwar is-Servizzi fir-rigward tal-eżerċizzju tal-
professjoni ta’ għalliem tas-sewqan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa għalliem tas-sewqan li jaħdem fi Spanja. Huwa jispjega li, bħala 
għalliem tas-sewqan, huwa jista’ jeżerċita biss il-professjoni tiegħu permezz ta’ kuntratt ta’ 
xogħol ma’ skola tas-sewqan jew billi jwaqqaf l-iskola tiegħu stess (li jeħtieġ li jiġi offrut kors 
tat-teorija u għaldaqstant li jinkera spazju għall-uffiċċji u li jiġu impjegati għalliema). 
Madankollu, il-petizzjonant jissuġġerixxi li, skont id-Direttiva 2006/123/KE, id-Direttiva 
dwar is-Servizzi, huwa għandu jitħalla joffri lezzjonijiet tas-sewqan bħala persuna li taħdem 
għal rasha u mingħajr il-ħtieġa li jwaqqaf skola tas-sewqan. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Il-petizzjoni hija identika għall-ilment li l-istess persuna ppreżentat lill-Kummissjoni f’Marzu 
2012 u tikkonċerna l-konformità tal-awtorizzazzjoni preċedenti għall-ftuħ ta’ skola tas-
sewqan fi Spanja bid-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi (Direttiva dwar is-Servizzi), kif 
ukoll dik tal-awtorizzazzjoni ta’ tagħlim għal attivitajiet ta’ edukazzjoni bla ħlas.

Fir-rigward tal-ilment, il-Kummissjoni analizzat fid-dettal il-konformità mad-Digriet Irjali 
369/2010, li jimmodifika r-regolament ta’ skejjel partikulari tas-sewqan, approvat mid-Digriet 
Irjali 1295/2003, tas-17 ta’ Ottubru bid-Direttiva dwar is-Servizzi. L-għan tal-modifiki kif 



PE504.260v01-00 2/2 CM\925857MT.doc

MT

introdotti permezz ta’ dan l-istandard kien li tiġi adattata s-sistema msemmija skont il-
prinċipji tal-liġi 17/2009, tat-23 ta’ Novembru dwar l-aċċess għall-attivitajiet tas-servizzi u 
għat-twettiq tagħhom permezz tat-tneħħija ta’ restrizzjonijiet mhux iġġustifikati.

Fl-analiżi tagħha, il-Kummissjoni ma sabitx li l-esiġenza ta’ awtorizzazzjoni preċedenti għall-
ftugħ ta’ skola tas-sewqan hija sproporzjonata b’mod ċar. Għalhekk, il-Kummissjoni ddeċiet 
li tipproċedi għall-għeluq tal-każ f’Jannar 2013.

F’dak li għandu x’jaqsam mal-Ordni Ministerjali tad-29 ta’ Settembru 2012 li tirregola l-
liċenzja ta’ tagħlim, din tikkonċerna biss l-attivitajiet ta’ edukazzjoni bla ħlas. Peress li din l-
awtorizzazzjoni ma tikkonċernax attività ekonomika, m’hemmx għalfejn issir analiżi tal-
konformità tagħha mad-Direttiva dwar is-Servizzi.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni diġà analizzat l-argumenti tal-petizzjonant fir-rigward tal-ilment u ddeċidiet li 
tagħlaq dan tal-aħħar. Mill-analiżi tal-Kummissjoni, jirriżulta li mhux neċessarju jew 
iġġustifikat li tinbeda proċedura ta’ ksur kontra r-Renju ta’ Spanja.


