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Spanjola, dwar l-approvazzjoni u r-rikonoxximent tal-għalliema barranin fil-
Ġermanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija ċittadina Spanjola. Hija għandha kuntratt ta’ impjieg temporanju bħala 
għalliema fil-Ġermanja. Madankollu, ma tistax tikkonkludi kuntratt ta’ impjieg li huwa validu 
b’mod indefinit fil-Ġermanja minħabba li fil-Ġermanja, għall-kuntrarju tal-parti l-kbira tal-
pajjiżi l-oħra tal-UE, l-għalliema huma mħarrġa biex jgħallmu iktar minn suġġett wieħed. 
Sabiex tkun eliġibbli għal post ta’ tagħlim permanenti fil-Ġermanja, għalhekk, il-
petizzjonanta hija meħtieġa li titħarreġ biex tkun tista’ tgħallem it-tieni suġġett. Skont il-
petizzjonanta, dan huwa stabbilit fid-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali. Il-proċedura ta’ ammissjoni għat-taħriġ u r-rikonoxximent bħala 
għalliema bit-tieni suġġett jiddependu mill-approvazzjoni tal-Ministru tal-Kultura. Fil-fehma 
tal-petizzjonanta, din il-proċedura ta’ rikonoxximent nieqsa mit-trasparenza u tiddiskrimina 
kontra l-għalliema minn Stati Membri oħra tal-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

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

Il-petizzjoni tikkonċerna l-eliġibbiltà għal post ta’ tagħlim permanenti fil-Ġermanja. Sabiex 
tkun eliġibbli għal post permanenti l-petizzjonanta hija meħtieġa li titħarreġ biex tkun tista’ 
tgħallem it-tieni suġġett. Fil-fehma tal-petizzjonanta l-proċedura ta’ rikonoxximent hija nieqsa 
mit-trasparenza u tiddiskrimina kontra l-għalliema minn Stati Membri oħra tal-UE. 
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Il-professjoni ta’ għalliem mhix armonizzata fl-Unjoni Ewropea. Ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki ta’ għalliem jaqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tal-hekk imsejħa sistema ġenerali dwar ir-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali kif stabbiliti fit-Titolu III, Kapitolu I tad-Direttiva 
tal-Kwalifiki Professjonali. Is-sistema ġenerali ma tipprovdix għar-rikonoxximent awtomatiku 
tal-kwalifiki professjonali. Il-ħsieb ta’ din is-sistema huwa li l-Istat Membru ospitanti (f’dan 
il-każ il-Ġermanja) għandu jippermetti lil ċittadin tal-UE jeżerċita professjoni fit-territorju 
tiegħu anke jekk ma jkollux id-diploma nazzjonali meħtieġa, sakemm huwa jkollu d-diploma 
meħtieġa fi Stat Membru ieħor biex jibda jew jipprattika l-istess professjoni.

Jekk il-petizzjonanta għandha l-kwalifiki kollha biex tgħallem fi Spanja, il-Ġermanja għandha 
tapplika s-sistema ġenerali tad-Direttiva hawn fuq imsemmija. F’dan il-każ, l-awtorità 
kompetenti fil-Ġermanja hija obbligata tipparaguna l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-petizzjonanta 
mal-edukazzjoni u t-taħriġ meħtieġa għall-professjoni inkwistjoni fil-Ġermanja. Jekk hemm 
xi differenzi sostanzjali bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-petizzjonanta (fit-tul tal-perjodu jew 
fil-firxa tal-attivitajiet) u r-rekwiżiti fil-Ġermanja, din tal-aħħar tista’ timponi miżura ta’ 
kumpens (perijodu ta’ adattament jew test ta’ kapaċità).

Peress li l-kundizzjonijiet għall-bidu tal-professjoni ta’ għalliem ma ġewx armonizzati fil-
livell ta’ Komunità, l-Istati Membri għandhom is-setgħa li jiddefinixxu dawn il-
kundizzjonijiet huma stess. Madankollu, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddikjarat fil-kawża C-
102/02 Beuttenmüller li r-rekwiżit għal għalliem li jkopri mill-inqas żewġ suġġetti, anke jekk 
l-applikant jixtieq jgħallem suġġett wieħed biss kopert mill-edukazzjoni u t-taħriġ tiegħu, 
jista’ jipprevjeni li għadd kbir ta’ ċittadini tal-UE jidħlu fil-professjoni ta’ għalliem fl-Istat 
Membru ospitanti inkwistjoni, anke jekk ikollhom il-kwalifiki meħtieġa biex jeżerċitaw dik il-
professjoni fl-Istat Membru oriġinarju. Is-Servizzi tal-Kummissjoni jemmnu li jkun ta’ 
għajnuna għall-awtoritajiet li jadottaw tifsira flessibbli għal dak li jikkostitwixxi kompetenza 
fit-tieni suġġett. 

Mill-petizzjoni jidher li l-awtoritajiet Ġermaniżi eżaminaw l-applikazzjoni tal-petizzjonanta u 
kkonkludew li kien hemm differenzi sostanzjali bejn l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-petizzjonanta 
u r-rekwiżiti fil-Ġermanja. Skont il-petizzjonanta, huma pproponew bħala miżura ta’ kumpens 
programm sħiħ ta’ edukazzjoni u taħriġ f’suġġett, anke jekk il-petizzjonanta diġà studjat il-
Ġermaniż bħala t-tieni lingwa fil-Ġermanja.  
Is-servizzi tal-Kummissjoni mhumiex f’pożizzjoni li jivvalutaw id-dettalji tal-kwalifiki 
nazzjonali tal-petizzjonanta u lanqas id-dettalji tar-rekwiżiti għall-eżerċitar tal-professjoni fil-
Ġermanja. Is-servizzi tal-Kummissjoni jistgħu jikkontrollaw jekk Stat Membru ssodisfax l-
obbligu tiegħu skont id-Direttiva tal-Kwalifiki Professjonali sabiex joffru miżuri ta’ kumpens 
f’każ ta’ differenza sostanzjali. Ma jistgħux jivvalutaw jekk miżura konkreta ta’ kumpens hix 
proporzjonata mal-kumpens għal differenzi sostanzjali speċifiċi.
Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, jidher li l-awtorità kompetenti offriet biss il-possibbiltà 
ta’ perijodu ta’ adattament (il-programm sħiħ ta’ edukazzjoni u taħriġ f’suġġett wieħed). 
Skont id-Direttiva, l-Artikolu 14 (2), l-awtorità kompetenti għandha toffri lill-applikant l-
għażla bejn perijodu ta’ adattament u test ta’ kapaċità. 
Barra minn hekk, jekk id-differenzi bejn l-oqsma ta’ attività fiż-żewġ Stati Membri tant huma 
kbar li fil-verità programm sħiħ ta’ edukazzjoni u taħriġ huwa meħtieġ biex jikkumpensa 
għad-differenzi u l-attività tista’ tiġi separata minn attivitajiet oħra tal-professjoni, jekk il-
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professjonist jitlob dan, l-Istat Membru ospitanti għandu jikkunsidra li jagħti, fuq talba tal-
applikant, aċċess parzjali.

B’mod partikolari, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddikjarat fil-kawża C-330/03 Colegio de 
Ingenieros de Caminos:
" [...] l-Artikoli 39 KE u 43 KE ma jipprekludux lil Stat Membru milli ma jagħtix aċċess 
parzjali għal professjoni, sakemm l-oqsma li ma ġewx koperti mill-edukazzjoni u t-taħriġ tal-
persuna kkonċernata meta mqabbla ma’ dawk mitluba fl-Istat Membru ospitanti, jistgħu jiġu 
effettivament koperti permezz tal-applikazzjoni tal-miżuri ta’ kumpens previsti fl-
Artikolu 4(1) tad-Direttiva. Mill-banda l-oħra, l-Artikoli 39 KE u 43 KE jipprekludu lil Stat 
Membru milli ma jagħtix dan l-aċċess parzjali meta l-persuna kkonċernata titlob hekk u meta 
d-differenzi bejn l-oqsma ta’ attivitajiet huma tant kbar li fir-realtà jkun hemm bżonn li jiġu 
segwiti edukazzjoni u taħriġ sħaħ ħlief meta r-rifjut għal dan l-aċċess parzjali huwa 
ġġustifikat minħabba raġunijiet imperattivi li huma ta’ interess ġenerali, li huma xierqa biex 
jiggarantixxu t-twettiq tal-għan tagħhom u li ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa neċessarju 
biex jinkiseb dan il-għan (il-punt 39)."1

Konklużjoni
L-awtoritajiet Ġermaniżi jistgħu jimponu miżura ta’ kumpens f’każ ta’ differenzi sostanzjali. 
Madankollu, is-servizzi tal-Kummissjoni mhumiex f’pożizzjoni li jivvalutaw il-ħtieġa jew il-
propozjonalità tal-miżura ta’ kumpens fiċ-ċirkustanzi tal-każ. Fi kwalunkwe każ, l-awtoritajiet 
Ġermaniżi għandhom joffru l-possibbiltà ta’ test ta’ kapaċità u, fuq talba tal-petizzjonanta, 
jikkunsidraw l-għoti ta’ aċċess parzjali għall-professjoni ta’ għalliem.  
Il-petizzjonanta tista’ tressaq ilment lil SOLVIT li huwa netwerk għal soluzzjoni onlajn fejn 
Stati Memebri tal-UE jaħdmu flimkien sabiex isolvu mingħajr proċedimenti legali kkawżati 
minn applikazzjoni ħażina tal-liġi tas-suq intern minn awtoritajiet pubbliċi. Hemm ċentru 
SOLVIT f’kull Stat Membru li jista’ jgħin fit-trattament tal-ilmenti minn ċittadini u negozji. 
Huma parti mill-amministrazzjoni nazzjonali u l-impenn tagħhom hu li jipprovdu 
soluzzjonijiet reali għal problemi fi żmien għaxar ġimgħat. Iktar informazzjoni dwar SOLVIT 
tista’ tinstab fuq is-sit li ġej: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_mt.htm.
Jekk il-petizzjonanta tixtieq titlob rivalutazzjoni tal-miżura ta’ kumpens, għandha tikkontesta 
d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Ġermaniżi u/jew tressaq appell quddiem il-qorti nazzjonali 
kompetenti fil-Ġermanja.  

                                               
1 Każ C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tad-19 ta' Jannar 2006.


