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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0082/2003, imressqa minn Petros-Constantinos Evangelatos, ta’ 
ċittadinanza Griega, rigward l-għarfien ta’ kwalifiki fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant li hu gradwat fil-liġi u għandu kwalifiki postgraduate mill-Università ta’ 
Grenoble (Franza), jindika li, waqt li kien l-università, huwa rreġistra maċ-Ċentru Grieg tal-
Istudji Professjonali. Meta pprova jirreġistra mas-Soċjetà tal-Liġi f’Ateni, huwa kien mitlub 
jakkwista tmintax-il xahar ta’ esperjenza prattika (li fil-fatt għamel), flimkien mal-għarfien 
tal-kwalifiki tiegħu mill-Kumitat tal-Għarfien tal-Onorifiċenzi DIKATSA. Għal dan l-iskop, 
id-DIKATSA talbet lill-petizzjonant biex jipprovdi evidenza taż-żmien li qagħad fil-pajjiż 
inkwistjoni matul l-istudji tiegħu (kontijiet tad-dawl, tat-telefon, eċċ). Il-petizzjonant ma jistax 
jagħmel dan billi kien qed jistudja fiċ-Ċentru tal-Istudji Professjonali fil-Greċja li, madankollu 
hu rikonoxxut kompletament mill-Gvern Franċiż u mill-Ministeru tal-Edukazzjoni Franċiż.
Barra minn hekk, il-kwalifiki tiegħu, kif jidher sewwa mid-diplomi nazzjonali, kienu ġew 
awtentikati mis-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika tal-Qorti tal-Appell ta’ Grenoble, fejn 
tinsab l-università. Il-petizzjonant għalhekk qiegħed jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew 
biex ma jħallix lid-DIKATSA milli tfixkel l-għarfien tal-kwalifiki tiegħu miksuba barra l-
pajjiż.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl- 4 ta' Settembru 2003 Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl- 14 ta’ Jannar 2004

M. Is-Sur Evangelatos għandu l-ewwel lawrja u l-grad ta’ Masters fil-liġi maħruġa mill-
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Università ta’ Grenoble fi Franza. Huwa kiseb dawn il-kwalifiki permezz ta’ ċentru ta’ studji 
professjonali fil-Greċja. Wara huwa kiseb sena esperjenza prattika ma’ ditta ta’ avukati fil-
Greċja. Il-petizzjonant jilmenta li (a) is-Soċjetà tal-Liġi t’Ateni talbitu għarfien akkademiku 
tal-kwalifiki tiegħu biex jipprovaw l-ekwivalenza tagħhom mal-kwalifiki Griegi relevanti 
qabel ma tħallih jagħmel l-eżami li jippermettilu jidħol fil-professjoni legali, u (b) l-awtorità 
Griega responsabbli għall-għarfien akkademiku, id-DIKATSA, irrifjutat li tagħraf il-kwalifiki 
tiegħu minħabba li hu ma kompliex parti mill-kors f’territorju Franċiż. Il-petizzjonant isostni 
li ż-żewġ deċiżjonijiet huma kontra d-Direttiva 89/48/KEE, li tistabilixxi “sistema ġenerali” 
għall-għarfien ta’ diplomi ta’ edukazzjoni ogħla mogħtija meta wieħed itemm l-edukazzjoni u 
t-taħriġ professjonali.

Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel il-kummenti li ġejjin:

a) Kundizzjoni mitluba rigward l-għarfien akkademiku tad-diploma tal-petizzjonant bħala 
prerekwiżit biex jagħmel l-eżami li jagħtih aċċess għall-professjoni legali

Id-Direttiva 89/48/KEE tapplika biss għal professjonisti kompletament kwalifikati. Dawk biss 
li għandhom diplomi professjonali, jiġifieri, diplomi li jaffermaw li dawk li jipposseduhom 
huma kwalifikati biex jipprattikaw professjoni regolata fl-Istati Membri tal-oriġini tagħhom 
(ara l-Artikolu 1(a), it-tielet subparagrafu tad-Direttiva) huma koperti minn din id-Direttiva.
Mill-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, donnu jidher li għandu l-kwalifiki akkademiċi 
imma mhux iċ-ċertifikat meħtieġ biex jipprattika bħala avukat fi Franza, il-CAPA (certificat 
d'aptitude à la profession d'avocat). Għalhekk mhuwiex eliġibbli għal għarfien professjonali 
skont id-Direttiva 89/48/KEE u għalhekk ma kien hemm ebda ksur ta’ din id-Direttiva.

Madankollu, jekk il-petizzjonant jaħdem fil-Greċja bħala avukat rekluta u jitħallas għal din l-
attività, huwa jkun eliġibbli għall-għarfien tad-diploma tiegħu skont id-dispożizzjonijiet tat-
Trattat tal-KE. Fis-sentenza tagħha ta’ Morgenbesser (C-313/01) li fiha nġiebu proċeduri 
legali kontra l-Italja, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, biex tidħol bħala avukat rekluta, il-
bżonn tal-għarfien akkademiku qabel tinkiseb id-diplomi tal-liġi fi Stati Membri oħra kien 
inkompatibbli mal-liġi tal-Komunità. Il-Qorti ddikjarat li meta xogħol bħala avukat rekluta 
jinvolvi attivitajiet li jkunu mħallsa, il-prinċipji applikabbli kienu dawk stabbiliti mid-
deċiżjonijiet preċedenti tal-istess Qorti, ibbażati fuq l-Artikoli 39 u 43 tat-Trattat tal-KE.
Skont dawk il-prinċipji, l-awtoritajiet nazzjonali huma mitluba jqabblu l-għarfien tal-persuna 
inkwistjoni, kif affermat mill-kwalifiki tiegħu jew tagħha jew kif miksub mill-esperjenza 
professjonali, kemm fl-Istat Membru tal-oriġini kif ukoll fl-Istat Membru li jilqgħu, mal-
għarfien meħtieġ biex tinkiseb tali diploma skont il-liġi nazzjonali. Jekk dan l-eżami 
komparattiv juri li l-għarfien huwa ekwivalenti, id-diploma trid tiġi aċċettata. Jekk mill-banda 
l-oħra, l-eżami komparattiv juri sempliċement ekwivalenza parzjali, l-istat li jilqgħu jista’ 
jitlob lill-applikant li hu jew hi takkwista l-għarfien li jkun nieqes.
Sabiex titwettaq l-analiżi msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni se titlob iktar informazzjoni 
mingħand il-petizzjonant sabiex issir taf jekk f’dan il-każ, il-kundizzjoni tal-għarfien 
akkademiku hix ġejja mil-liġi Griega, u jekk l-attività ta’ avukat rekluta hix imħallsa fil-
Greċja.

b) Ir-rifjut tad-DIKATSA li tagħraf id-diplomi tal-liġi tal-petizzjonant minħabba li huwa ma 
kienx temm parti mill-kors tiegħu fi Franza
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Il-Kummissjoni kienet infurmata li l-awtoritajiet Griegi qegħdin jirrifjutaw li jagħrfu diplomi 
maħruġa taħt ftehim ta' rappreżentanza. Ftehimiet ta' rappreżentanza huma ftehimiet bejn 
żewġ stabbilimenti edukattivi fi Stati Membri differenti (A u B). Meta studenti jtemmu kors 
fl-istabbiliment tal-Istat Membru B u jkunu għaddew mill-eżamijiet li jikkonformaw mal-
livelli tal-istabbiliment fl-Istat Membru A, dawn tingħatalhom diploma mill-istabbiliment fl-
Istat Membru A.

Fis-sentenza Neri tat-13 ta’ Novembru 2003, il-Qorti tal-Ġustizzja, waqt li ġabet proċeduri 
kontra l-Italja, fehmet li n-nuqqas t’għarfien ta’ diplomi minn Stati Membri oħra minħabba li 
dawn kienu nħarġu taħt ftehim ta' rappreżentanza jmur kontra l-Artikolu 43 tat-Trattat tal-KE.

Il-Kummissjoni bdiet żewġ proċeduri ta’ ksur kontra l-Greċja li fihom waħda mill-
allegazzjonijiet hija marbuta man-nuqqas ta’ dak il-pajjiż li jagħraf diplomi minħabba li dawn 
inħarġu taħt ftehim ta' rappreżentanza. Id-deċiżjoni li din il-biċċa titressaq quddiem il-Qorti 
ttieħdet għal waħda mill-proċeduri u l-proċedimenti għandhom jibdew dalwaqt.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ottubru 2004.

Rigward il-kundizzjoni meħtieġa għal għarfien akkademiku tad-diploma tal-petizzjonant 
sabiex hu jkun jista’ jagħmel l-eżami li jipprovdilu aċċess għall-professjoni legali, il-
kwerelant bagħat lill-Kummissjoni sett ta’ dokumenti li jirrigwardaw ukoll ir-rimunerazzjoni 
ta’ avukat rekluta. Dawn id-dokumenti fil-preżent qegħdin ikunu kkunsidrati flimkien ma’ każ 
ieħor li bih kienet infurmata l-Kummissjoni u li għalih intalbet iktar informazzjoni.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

I. Sfond/Sommarju tal-fatti/Storja

Il-petizzjonant jargumenta li għalkemm huwa ggradwa fil-liġi mill-università Franċiża ta’ 
Grenoble b’intermedjarju ta’ ċentru ta’ studju b’xejn fil-Greċja, l-awtoritajiet Griegi ma 
jirrikonoxxux il-lawrja tiegħu bħala ekwivalenti u għalhekk jimpeduh milli jagħmel l-eżami li 
jippermettilu jipprattika l-professjoni legali fil-Greċja. Huwa jargumenta wkoll li l-
awtoritajiet Griegi ma japplikawx il-konklużjonijiet tas-sentenza tal-ECJ (C-313/01) ta’ 
Morgenbesser u l-permess biex wieħed joqgħod għall-eżami tal-prattika fil-qorti jagħmluh 
dipendenti fuq ir-rikonoxximent akkademiku tal-grad universitarju meħtieġ.

F’ittra datata 26.4.2006 l-Kummissjoni aġġornat lill-petizzjonant bl-azzjonijiet li ttieħdu 
rigward il-kwistjoni tad-diploma konċessjonarja u d-Digriet leġiżlattiv 3026/1954 (Il-Kodiċi 
tal-Prokuraturi Legali) u talbitu biex jipprovdi evidenza supplimentari b’appoġġ għat-talbiet 
tiegħu.

Il-Kummissjoni rrappurtat dwar l-aħħar żviluppi lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet fil-laqgħa 
tiegħu tal-20.6.2006.

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-argumenti tal-petizzjoni

Rigward iż-żewġ allegazzjonijiet hawn fuq imsemmija, l-aħħar żviluppi huma dawn li ġejjin:
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a) dwar il-konklużjonijiet tas-sentenza ta’ Morgenbesser li hu allegat li ma japplikawx:

Il-Kummissjoni investigat bir-reqqa din il-kwistjoni u wara li fl-aħħar irċeviet tweġiba 
komprensiva mill-awtoritajiet Griegi għall-avviż supplimentari tagħha ta’ tqegħid fil-mora ta’ 
Lulju 2006, tikkonkludi li l-awtoritajiet Griegi m’għadhomx jiksru l-Artikoli 43 u 49 tat-TKE.
Rigward il-possibilità li jaħdmu bħala avukati rekluti, dawk li jkollhom lawrja tal-liġi 
barranija jingħad li jkunu aċċettati minnufih fuq il-lista ta’ avukati rekluti mingħajr aktar 
formalitajiet (ebda miżuri kompensatorji għal nuqqas t’għarfien f’argumenti legali speċifiċi 
ma huma meħtieġa fil-liġi nazzjonali Griega). Rigward il-permess biex isir l-eżami finali 
għall-prattika tal-professjoni fil-qorti, l-awtoritajiet Griegi spjegaw li s-sistema li ġiet 
addottata tippermetti twettiq ta’ analiżi komparattiva komprensiva tal-kapaċitajiet u l-għarfien 
tal-avukat rekluta:
1) qabel ma jsir l-eżami tal-prattika tal-Professjoni id-DOATAP twettaq taqbil tas-suġġetti li 
jkun studja dak li jkollu lawrja barranija u s-suġġetti li jkollu bżonn jistudja student Grieg 
biex jikseb lawrja fil-liġi; id-DOATAP imbagħad torganizza wkoll l-eżamijiet fis-suġġetti tal-
liġi li jkunu prinċipalment differenti fis-sistemi legali nazzjonali rispettivi (il-liġi ċivili, il-
proċedura ċivili, il-liġi kostituzzjonali).
2) imbagħad tiġi l-evalwazzjoni tal-bqija tal-kwalifiki (perijodu ta’ taħriġ, esperjenza ta’ 
taħriġ barra eċċ….) mill-Kamra tal-Avukati ta’ Ateni.

b) In-nuqqas t’għarfien tal-lawrja fil-liġi mogħtija fil-kuntest ta’ studji fuq bażi ta’ 
konċessjoni governattiva

Fil-każ preżenti konċessjoni governattiva bejn istituzzjoni pubblika Franċiża, l-Università ta’ 
Grenoble, u istituzzjoni edukattiva Griega privata (ċentru ta’ studju b’xejn). Bin-nuqqas ta’ 
rikonoxximent tal-lawrja fil-liġi tal-petizzjonant, l-awtoritajiet Griegi qed jiksru l-Artikoli 43 
u 49 tat-TKE.

Għalkemm l-ECJ diġà ħadet deċiżjoni darba dwar ftehim ta’ konċessjoni governattivi bejn 
żewġ istituzzjonijiet pubbliċi edukattivi magħrufa (C-153/02, Neri fl-2003) u ddikjarat li n-
nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ diplomi mogħtija abbażi ta’ tali ftehim mill-awtoritajiet Taljani 
jikser l-Artikolu 43 TKE, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq azzjoni kontra l-Greċja quddiem 
l-ECJ fl-4 ta’ Lulju 2005 (C-274/05) minħabba li l-oġġezzjonijiet huma differenti minn żewġ 
aspetti: il-Kummissjoni allegat li l-ECJ għandha tiddikjara li bin-nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ 
lawrji (lawrji ta’ għalliema u ta’ inġiniera) mogħtija abbażi ta’ konċessjoni governattiva 
(konklużi bejn istituzzjoni pubblika edukattiva magħrufa fi stat Membru tal-UE u istituzzjoni 
privata edukattiva Griega), l-awtoritajiet Griegi jkunu qed jiksru d-Direttiva 89/48/KEE.

III. Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni qiegħda tistenna s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-każ C-274/05 
li għandu jiddetermina jekk l-awtoritajiet Griegi għandhomx raġun jirrifjutaw lawrji mogħtija 
abbażi ta’ ftehim ta’ konċessjoni governattiva bejn istituzzjoni pubblika edukattiva magħrufa 
tal-UE u istituzzjoni edukattiva privata Griega.

6. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Marzu 2008

Il-Kummissjoni kienet diġà ressqet diversi komunikazzjonijiet relatati ma’ din il-petizzjoni u 
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rrappurtat dwar l-aħħar qagħda fil-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tas-16 ta’ Lulju 
2007.

Rigward l-allegat ksur tal-liġi tal-UE, il-Kummissjoni tirreferi għall-intervent tagħha matul il-
laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fis-16.7.2007: il-Kummissjoni fl-4.7.2007 ddeċidiet li 
tressaq rikors kontra l-Greċja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea (C-274/05) fejn talbet 
lill-Qorti tiddikjara li fuq in-nuqqas ta’ rikonoxximent tad-diplomi (titli akkademiċi tat-
tagħlim u l-inġinerija) mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza (franchise) (konkluża bejn 
stabbiliment rikoxxut pubblikament fi Stat Membru tal-UE u stabbiliment edukattiv privat 
Grieg), l-awtoritaijiet Griegi jiksru d-Direttiva 89/48/KEE.

vukat Ġenerali, fid-19.4.2007, ta l-konklużjonijiet tiegħu dwar l-applikazzjoni tal-
Kummissjoni. Dwar l-għoti ta’ diplomi mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza (franchise), 
huwa appoġġja bis-sħiħ l-opinjoni tal-Kummissjoni u kien tal-opinjoni li l-Greċja kisret id-
Direttiva 89/48/KEE meta hija ma rrikonoxxietx id-diplomi mogħtija minn awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru ieħor fil-kuntest ta’ ftehim ta’ rappreżentanza.

Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tistenna s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dwar il-
każ C-274/05 li se tiddetermina jekk l-awtoritajiet Griegi għandhomx raġun li jirrifjutaw titli 
akkademiċi mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza (franchise), konklużi bejn istituzzjoni 
pubblika edukattiva rikonoxxuta fl-UE u istituzzjoni privata edukattiva Griega.

7. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-kummenti addizzjonali tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
Il-Kummissjoni ħadet passi kontra l-Greċja qabel l-ECJ fl-4.7.2005, C-274/05, talli kisret l-
ex-Direttiva 89/48/KEE dwar sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta’ diplomi ta’ 
edukazzjoni għola mogħtija fuq kompilazzjoni ta’ edukazzjoni u taħriġ professjonali ta’ mill-
anqas tliet snin fuq suġġetti differenti. Id-Direttiva 89/48/KEE ġiet mibdula mad-Direttiva 
2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali fl-20.10.2007.

Fost l-oġġezzjonijiet li qajmet il-Kummissjoni kontra l-Greċja, waħda mill-aktar importanti 
għall-petizzjonant kienet in-nuqqas ta’ rikonoxximent tad-diplomi mogħtija mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stati Membri fil-kuntest ta’ edukazzjoni u taħriġ fil-kuntest ta’ ftehim ta’ 
rappreżentanża.

CJ ħarġet is-sentenza tagħha dwar il-każ fit-23.10.2008. Intqal li l-Greċja kisret il-liġi tal-UE 
minħabba li ma rrikonoxxietx id-diplomi mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru ieħor wara l-edukazzjoni u t-taħriġ ipprovdut fil-qafas ta’ ftehim konformi fejn l-
edukazzjoni u t-taħriġ ipprovdut minn entità privata fil-Greċja affermata minn dawk l-
awtoritajiet.

Ir-raġunijiet ipprovduti mill-ECJ kienu li

“[...] huwa inerenti għal din is-sistema, li ma twettaq ebda armonizzazzjoni tat-taħriġ li 
jagħti aċċess għall-professjonijiet irregolati, li huma biss l-awtoritajiet kompetenti li jagħtu l-
kwalifiki li jagħtu lok għal dan l-aċċess li għandhom jivverifikaw, fid-dawl tar-regoli 
applikabbli fil-kuntest tas-sistema tagħhom ta’ taħriġ professjonali, jekk il-kundizzjonijiet 
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meħtieġa għall-għoti tagħhom ġewx sodisfatti. Jista’ jiġi osservat f’dan ir-rigward li l-
Artikolu 8(1) tad-Direttiva 89/48 jobbliga espliċitament lill-Istat Membru ospitanti sabiex 
jaċċetta, għall-inqas kif previst meta jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ rikonoxximent ta’ 
kwalifika, iċ-ċertifikati u d-dokumenti mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
oħra. Għaldaqstant, l-Istat Membru ospitanti ma jistax jeżamina l-bażi li fuqha ngħataw 
dawn id-dokumenti, filwaqt li għandu l-possibbiltà li jwettaq verifiki relatati mal-
kundizzjonijiet iffissati fl-Artikolu 1(a) tad-Direttiva 89/48 li kif jidher mill-kliem ta’ dawn id-
dokumenti dawn ma jidhrux li ġew sodisfatti.”

“[Bħal] meta jingħataw mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra biss fid-dawl tar-
regoli applikabbli fil-kuntest tas-sistemi rispettivi tagħhom ta’ taħriġ professjonali, il-
kwalifiki li jiċċertifikaw taħriġ mogħti fil-kuntest ta’ ftehim ta’ rikonoxximent ma jaqgħux, fil-
kuntest tad-Direttiva 89/48, taħt is-sistema edukattiva Griega. Għaldaqstant l-għan intiż 
sabiex jiġi żgurat livell għoli tat-taħriġ universitarju Grieg mhuwiex ippreġudikat minħabba 
dan it-taħriġ, peress li l-kwalità tiegħu hija żgurata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri l-oħra li jagħtu l-kwalifiki li jiċċertifikaw dan it-taħriġ.”

Skont il-proċedura standard, il-Kummissjoni indirizzat ittra uffiċjali lill-awtoritajiet Griegi 
eżatt wara ġimgħa tal-adozzjoni ta’ dan il-ġudizzju, bit-talba li jinfurmaw lill-Kummissjoni 
liema passi konkreti se jittieħdu bi qbil mal-ġudizzju.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-petizzjonant tal-ġudizzju u titolbu jappella mid-
deċiżjoni maħruġa mill-awtoritajiet tar-rikonoxximent Griegi fejn id-domanda tiegħu għar-
rikonoxximent iċċaħdet quddiem l-entitajiet amministrattivi jew il-Qrati nazzjonali.

8. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV V), li waslet fis-16 ta’ Novembru 2011

Il-petizzjonant ġie rrifjutat l-għarfien tal-lawrja Franċiża tiegħu fil-liġi, miksuba fil-kuntest ta’ 
ftehim ta’ rappreżentanza, bl-għan li jkun jista’ jagħmel l-eżami tas-Soċjetà tal-Liġi t’Ateni u 
jsir avukat fil-Greċja.

Il-lawrja Franċiża tal-petizzjonant ma tagħtihx aċċess għall-professjoni ta’ avukat fi Franza.  
Għaldaqstant, huwa mhuwiex professjonista kompletament ikkwalifikat biex ikun jista’ 
jeżerċita l-professjoni ta’ avukat fi Franza.  Abbażi ta’ dan, huwa ma jistax jibbenefika mid-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali u ma jistax jinvoka 
s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-274/05 peress li din is-sentenza tikkonċerna 
biss ir-rikonoxximent tal-lawriji mogħtija fil-kuntest ta’ ftehim ta’ rappreżentanża fil-qafas 
tad-Direttiva 89/48/KEE (li issa saret id-Direttiva 2005/36/KE).

Il-proċedura li tapplika fil-Greċja b’rabta mal-għarfien tal-lawrja tal-petizzjonant hija dik 
prevista fil-Liġi 3328/2005 dwar iċ-Ċentru Nazzjonali ta’ Informazzjoni u Għarfien 
Akkademiku u dispożizzjonijiet oħra. ntità kompetenti biex twettaq dan l-għarfien hija, 
bħalma indikat mill-petizzjonant, id-DOATAP.

Madankollu din il-liġi tipprojbixxi l-għarfien ta’ lawrji fil-kuntest ta’ ftehim ta’ 
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rappreżentanża.

Is-servizzi tal-Kummissjoni ġibdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet Griegi dwar din il-projbizzjoni 
u talbuhom ineħħuha.  wtoritajiet Griegi bagħtu abbozz ta’ test lill-Kummissjoni li skonthom 
għandu l-għan li jwieġeb għal din it-talba. Wara analiżi inizjali, dan l-abbozz qajjem għadd ta’ 
mistoqsijiet.  Intalbu kjarifiki mingħand l-awtoritajiet Griegi fl-20 ta’ Ottubru 2011.

Jekk ir-risposta tal-awtoritajiet Griegi ma tkunx sodisfaċenti, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
li tibgħat lill-Greċja avviż ta’ tqegħid fil-mora.

9. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni (REV. VI), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.

B’ittra tal-20 ta’ Ottubru 2011, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-awtoritajiet Griegi biex 
jispjegaw l-ambitu tal-abbozz tat-test rigward il-konformità tal-leġiżlazzjoni tagħhom mar-
regoli komunitarji, partikolarment fit-tneħħija tal-projbizzjoni tar-rikonoxximent tad-diplomi 
mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza. Ta’ min jenfasizza li dan l-abbozz ma għandux l-għan 
li jimmodifika l-liġi 3328/2005, li fiha hi stabbilita l-projbizzjoni tar-rikonoxximent tad-
diplomi mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza, iżda li jimmodifika d-digriet li jittrasponi, fil-
liġi Griega, id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali.   ħan 
hu li jitkabbar l-ambitu ta’ dan id-digriet sabiex jiġu mifhuma s-sitwazzjonijiet mhux koperti 
mid-Direttiva 2005/36/KE sabiex dawn is-sitwazzjonijiet ma jibqgħux jgħaddu mill-
proċedura prevista mil-liġi 3323/2005 u partikolarment mill-projbizzjoni tar-rikonoxximent 
tad-diplomi mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza. Minkejja dan, l-ambitu tal-abbozz jidher li 
qed ineħħi biss parti mill-projbizzjoni tar-rikonoxximent tad-diplomi mogħtija f’kuntest ta’ 
rappreżentanza.

wtoritajiet Griegi wieġbu għall-ittra tal-20/10/2011 bl-imejl fit-13/11/2011.  Peress li t-
tweġiba ma kinitx ċara, f’imejl tat-18/11/2011, intalbu iktar spjegazzjonijiet. L-awtoritajiet 
Griegi wieġbu għal din b’imejl fit-28/11/2011.

B’mod parallel, fil-21 ta’ Novembru 2011, is-servizzi tal-Kummissjoni talbu lill-awtoritajiet 
Griegi għal informazzjoni u dawn wieġbu fit-23.12.2012.

Peress li t-tweġibiet li ngħataw għad-diversi imejls ma kinux sodisfaċenti, is-servizzi 
tal-Kummissjoni ltaqgħu mal-awtoritajiet Griegi fis-27 ta’ Jannar 2012. Dan kien segwit 
minn skambju ta’ ittri. Madankollu, jidher li s-sitwazzjoni ma żvolġietx b’mod 
favorevoli. Għalhekk, mhuwiex eskluż il-fatt li l-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tibgħat 
ittra ta’ notifika formali lill-Greċja.

10. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV. VII), li waslet fis-27 ta’ Novembru 
2012

Fis-26 ta’ April 2012, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ talba formali lill-Greċja minħabba n-
nonkonformità tal-liġi 3328/2005 mar-regoli tat-trattat dwar il-moviment ħieles ta’ 
professjonisti. Din il-liġi, li tkopri r-rikonoxximent tal-kwalifiki għal raġunijiet akkademiċi 
tintuża wkoll għar-rikonoxximent tal-kwalifiki għal raġunijiet professjonali. Madankollu, din 
il-liġi tipprojbixxi r-rikonoxximent ta’ lawrji mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza.
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L-awtoritajiet Griegi wieġbu għall-ittra ta’ talba formali b’ittra fit-12 ta’ Settembru 2012. Din 
l-ittra qed tiġi analizzata. B’mod parallel, l-awtoritajiet Griegi ppreżentaw abbozz ġdid ta’ 
digriet lill-Kummissjoni, bl-għan li jitkabbar l-ambitu ta' applikazzjoni tad-digriet li 
jittrasponi d-Direttiva 2005/36/KE fil-liġi Griega. L-għan hu li jiġu mifhuma s-sitwazzjonijiet 
mhux koperti mid-Direttiva 2005/36/KE sabiex dawn is-sitwazzjonijiet ma jibqgħux jgħaddu 
mill-proċedura prevista mil-liġi 3328/2005 u partikolarment mill-projbizzjoni tar-
rikonoxximent tad-diplomi mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza. Dawn il-kuntatti se jiġu 
stabbiliti mal-awtoritajiet Griegi sabiex tinkiseb informazzjoni iktar vasta u biex jiġi verifikat 
jekk is-sitwazzjoni tal-petizzjonant hijiex koperta.

11. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV. VIII), li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Fl-aħħar tal-2012, l-awtoritajiet Griegi adottaw liġi intiża biex il-leġiżlazzjoni tagħhom issir 
konformi mar-regoli tat-TFUE u b'mod partikolari biex ikun possibbli r-rikonoxximent ta’ 
lawrji mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza wkoll fil-każijiet li mhumiex koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali. Din il-liġi ntbagħtet 
lis-servizzi tal-Kummissjoni fl-aħħar ta’ Jannar 2013. Bħalissa qed tiġi analizzata mis-servizzi 
tal-Kummissjoni sabiex jiġi verifikat jekk għadx baqa’ ksur.

12. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni (REV. IX), li waslet fil-
31 ta’ Mejju 2013

Fl-aħħar tal-2012, l-awtoritajiet Griegi adottaw liġi intiża biex il-leġiżlazzjoni tagħhom issir 
konformi mar-regoli tat-trattat u b'mod partikolari biex ikun possibbli r-rikonoxximent ta’ 
lawrji mogħtija f’kuntest ta’ rappreżentanza wkoll fil-każijiet li mhumiex koperti mid-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali.  Din il-liġi ntbagħtet 
lis-servizzi tal-Kummissjoni fl-aħħar ta’ Jannar 2013.   Wara analiżi, is-servizzi tal-
Kummissjoni jqisu li din il-liġi hija sodisfaċenti.  Abbażi ta' din il-liġi, ir-rikonoxximent tal-
lawrja tal-petizzjonant m'għandux jibqa' jiġi rrifjutatgħar-raġuni li din ġiet mogħtija f'kuntest 
ta' rappreżentanza.  Is-servizzi tal-Kummissjoni se jipproponu li l-proċedura ta' ksur eżistenti 
tingħalaq. 


