
CM\749769RO.doc PE388.748v03-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

5.05.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0357/2006, adresată de M. Kenneth Abela, de naționalitate 
malteză, privind presupuse încălcări ale legislației CE referitoare la 
echivalarea calificărilor de către autoritățile malteze 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care deține o diplomă postuniversitară britanică de inginer, susține că i s-a 
interzis dreptul de practică în Malta. Potrivit petiționarului, Consiliul Tehnic din Malta a 
refuzat să îi acorde permisul necesar pentru a lucra ca inginer. Acesta solicită asistența 
Parlamentului European pentru soluționarea cazului său.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007

Domnul Abela, resortisant maltez, este inginer autorizat în Marea Britanie și membru al 
Consiliului Tehnic din Marea Britanie. Petiționarul a solicitat recunoașterea profesională, în 
Malta, a calității sale de inginer, în conformitate cu Directiva 89/48/CE, dar autoritățile 
malteze (Consiliul Tehnic) i-au respins categoric cererea. Petiționarul s-a adresat rețelei 
SOLVIT, dar aceasta nu i-a putut soluționa cazul. Apoi acesta a înaintat o plângere către 
Comisia Europeană (2005/4427), care a fost înregistrată la data de 28.6.2006. Domnul Abela 
a fost informat cu privire la prezenta decizie.

Domnul Abela obiectează împotriva neaplicării în mod corect a Directivei 89/48/CEE de către 
autoritățile malteze în cazul cererii sale de recunoaștere profesională în Malta a calității sale 
de inginer. Acestea i-au respins cererea fără a furniza o motivație și fără a-i oferi posibilitatea 
de a recurge la o măsură compensatorie (fie un test de aptitudini, fie o perioadă de practică 
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sub supraveghere).
Astfel cum s-a arătat mai sus, Comisia a clasat dosarul privind plângerea petiționarului, 
deoarece consideră că este vorba de un caz individual de aplicare incorectă a legislației UE și 
că, prin urmare, domnul Abela ar trebui să apeleze la măsurile reparatorii împotriva deciziei 
Consiliului Tehnic Maltez în instanțele naționale. Acesta a urmat și această cale, printre alte 
demersuri. 
Cu toate acestea, Comisia caută în continuare mijloace alternative pentru procedura privind 
încălcarea dreptului comunitar; continuă să aibă contacte periodice cu autoritățile malteze, 
precum și cu domnul Busuttil, membru în Parlamentul European, și a comunicat autorităților 
malteze competente modul de aplicare a Directivei 89/48/CE în acest caz. Este acum 
responsabilitatea autorităților malteze competente să aplice în mod corect Directiva 
89/48/CEE. Din corespondența recentă, rezultă că autoritățile malteze s-au angajat să 
acționeze în consecință și că, prin urmare, cazul domnului Abela va fi în curând soluționat.

Concluzie

Comisia își continuă eforturile în vederea soluționării în mod amiabil a acestui caz prin 
contacte cu autoritățile malteze și se pare că aceste eforturi vor avea rezultate. 

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 5 mai 2008

Petiționarul a obținut calificări profesionale ca inginer în Marea Britanie. Inițial, acestuia i s-a 
respins cererea de recunoaștere a calificărilor profesionale în Malta. Cu toate acestea, ca 
urmare a intervenției sale, autoritățile malteze și-au modificat decizia, la 30.1.2007, și au 
impus o măsură compensatorie, fără a-i acorda totuși posibilitatea să opteze între un test de 
aptitudini și o perioadă de adaptare. Pentru a-și justifica decizia, autoritățile malteze au 
susținut că pun în aplicare dreptul la derogare de la dreptul migrantului de alegere în baza 
articolului 10 din Directiva 89/48/CEE1.

Deoarece Comisia nu primise nicio cerere oficială privind aplicarea unei derogări de către 
Malta, aceasta a informat în scris autoritățile malteze, la 4.4.2007, referitor la procedura de 
urmat în cazul unei cereri de derogare și le-a invitat să înainteze o astfel de cerere în termenul 
de rigoare. La 5.10.2007, autoritățile malteze au răspuns, înaintând o cerere oficială de 
derogare. Cererea nu era suficient de clară, nu conținea elemente factuale și nu oferea 
argumente substanțiale care să permită Comisiei să ia o decizie în această privință. Ca urmare, 
Comisia a adresat, la 20.11.2007, o cerere detaliată, solicitând autorităților malteze să 
furnizeze informații suplimentare. 

Începând cu 20.10.2007, legislația aplicabilă este Directiva 2005/36/CE2 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, care înlocuiește Directiva 89/48/CEE. Directiva
permite persoanei în cauză/migrantului să se stabilească și să își exercite profesia pentru care 

                                               
1 Directiva din 21 decembrie 1988 a Consiliului privind sistemul general de recunoaștere a diplomelor de studii 

superioare acordate la absolvirea a trei ani de educație și instruire profesională, JO L 19 din 24.1.1989, p. 
16.

2 Același concept a fost preluat de noul regim de recunoaștere a calificărilor profesionale, Directiva 2005/36/CE 
din 7.9.2007 privind recunoașterea calificărilor profesionale, JO. L 255 din 30.9.2005, p. 22.
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a obținut calificare în statul membru de origine într-un alt stat membru, cu condiția ca: 

 profesia să fie reglementată în statul membru gazdă și
 migrantul să fi obținut calificări profesionale în UE (sau o terță țară – în acest ultim 

caz, acesta trebuie să aibă o experiență profesională de 3 ani în profesia respectivă, 
obținută pe teritoriul statului membru care îi recunoaște calificările profesionale 
formale).

În ceea ce privește profesia de inginer, aceasta nu este armonizată în Uniunea Europeană. 
Recunoașterea calificărilor tehnice ține de prevederile așa-numitului sistem general de 
recunoaștere a calificărilor profesionale stipulate la titlul III capitolul I din Directiva 
2005/36/CE. Sistemul general nu prevede recunoașterea automată a calificărilor profesionale. 
Rațiunea acestui sistem este aceea că statul membru gazdă trebuie să îi permită cetățeanului 
UE să își exercite profesia pe teritoriul său chiar dacă nu deține diploma cerută pe plan 
național, cu condiția ca acesta să fi obținut diploma cerută într-un alt stat membru pentru 
exercitarea aceleiași profesii. 

Mai mult, statul membru gazdă trebuie să identifice dacă respectivele calificări corespund 
calificărilor pe care le solicită în cadrul prevederilor la nivel național. Doar atunci când există 
diferențe substanțiale între educația și instruirea migrantului (sub aspectul duratei sau al 
gamei de activități) și cerințele statului membru gazdă, acesta poate impune migrantului 
măsuri compensatorii (o perioadă de adaptare sau un test de aptitudini), fiind la latitudinea 
migrantului să aleagă una dintre variante. 

Statele membre pot, totuși, deroga de la dreptul la alegere al solicitantului. În conformitate cu 
articolul 14 din Directiva 2005/36/CE, acestea comunică imediat Comisiei și statelor membre 
proiectul de prevedere în cauză, precum și motivele care duc la necesitatea punerii în aplicare 
a unei astfel de prevederi. La 5.10.2007, Comisia a solicitat Maltei o astfel de cerere de 
derogare.

Mai concret, autoritățile malteze trebuie să demonstreze necesitatea derogării de la dreptul 
inginerilor profesioniști de a alege între un test de aptitudini și o perioadă de adaptare pentru 
profesia de inginer nu numai pentru un caz specific, cum este cel al petiționarului. 

Orice cerere de derogare trebuie justificată din perspectiva obiectivelor urmărite. În acest caz 
specific, autoritățile malteze trebuie să demonstreze că obiectivele pe care le urmăresc pentru 
profesia de inginer nu pot fi atinse într-o măsură echivalentă printr-un test de aptitudini și o 
perioadă de adaptare. Doar în acest caz o derogare ar fi compatibilă cu legislația UE.

Statul membru poate adopta prevederea în cauză doar în cazul în care Comisia, în limita a trei 
luni, nu ia o decizie contrară cererii de derogare.

Concluzie
Comisia nu a primit până în prezent un răspuns din partea Maltei la cererea sa detaliată de 
informații din 20.11.2007 și a trimis, ca urmare, o atenționare autorităților malteze la 
27.3.2008.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.
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Comisia a primit răspunsul din partea autorităților malteze la scrisoarea din 20.11.2007 la 
11.6.2008.

Autoritățile malteze au informat Comisia că petiționarul a participat la un curs cu durata de 2 
ani și a obținut o diplomă națională superioară în Regatul Unit care diferă în conținut de 
cursurile de licență necesare în Malta pentru a obține calificările tehnologice. Acestea au 
explicat în continuare că petiționarul a fost înregistrat ca inginer autorizat pe baza cursului de 
2 ani frecventat. Acesta nu a lucrat niciodată în Regatul Unit sub supraveghere și, prin 
urmare, nu se poate considera ca a beneficiat de educație și formare suplimentară în Regatul 
Unit.

Autoritățile malteze consideră că diploma națională superioară a petiționarului permite 
înregistrarea în Regatul Unit sub titlul de inginer încorporat (tehnician în proiectare), profesie 
nereglementată în Malta. În consecință, nimic nu îl împiedică pe petiționar să își exercite 
această profesie în Malta. Acesta afirmă că a depus o cerere pentru recunoașterea ca inginer, 
profesie pentru care autoritățile malteze nu îl consideră calificat.

Petiționarul deține titlul de inginer autorizat, acordat pe baza diplomei de educație superioară 
obținută în Regatul Unit. Acesta indică faptul că a dobândit 25 de ani de experiență 
profesională.

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile malteze, există o diferență în conținutul și/sau 
durata educației și formării pe care petiționarul le-a obținut în comparație cu educația și 
formarea cerute de legislația malteză. Argumentele autorităților potrivit cărora, din cauza 
acestei diferențe, petiționarul nu poate solicita recunoașterea ca inginer ci doar ca tehnician în 
proiectare, sunt incorecte din două motive:

- conform reglementărilor britanice, petiționarul este considerat ca fiind inginer, având dreptul 
să poarte titlul de inginer autorizat; acest lucru nu poate fi negat de autoritățile malteze;

- articolul 13 din Directiva 2005/36/CE1 indică faptul că „…atestatele de competență sau 
calificările trebuie să ateste un nivel de calificare profesională cel puțin egal cu nivelul 
imediat inferior celui necesar în statul membru gazdă…”. Autoritățile malteze pot impune 
măsuri compensatorii asupra solicitantului în cazul în care există diferențe substanțiale între 
educația și formarea primită de către solicitant și educația și formarea necesară conform 
legislației malteze. Cu toate acestea, autoritățile malteze trebuie să ia în considerare 
experiența profesională de 25 de ani a petiționarului în momentul hotărârii domeniului de 
aplicare a măsurii compensatorii (articolul 14 alineatul (5) din Directiva 2005/36/CE).

Conform articolului 14 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE, Malta trebuie să ofere 
solicitantului posibilitatea de a alege tipul măsurii compensatorii. Doar în cazul în care statul 
membru solicită o derogare a alegerii solicitantului și dorește să impună fie un test de 
aptitudini, fie o perioadă de adaptare, tipul măsurii compensatorii poate fi impus de către 
statul membru. Cu toate acestea, acest lucru este posibil doar în cazul în care Comisia nu 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 

calificărilor profesionale JO L 255, 30.9.2005, p. 22–142
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solicită statului membru în cauză să nu adopte derogarea deoarece aceasta nu este adecvată 
sau nu este în conformitate cu legislația comunitară.

În cazul Maltei, Comisia a primit o cerere de derogare la data de 5.10.2007. Răspunsul din 
partea autorităților malteze a fost primit la 11.6.2008. În scrisoarea acestora, autoritățile 
malteze solicită o reuniune bilaterală cu Comisia cu scopul explicării contextului special al 
Maltei cu privire la derogare. Solicitarea reuniunii constituie o indicație clară pentru Comisie 
că notificarea cererii de derogare adresată de Malta nu este completă și, prin urmare, nu are 
efect pe perioada celor trei luni obligatorii.

În ceea ce privește cazul petiționarului, Comisia a aflat de la autoritățile malteze la 11.6.2008 
că acestuia i s-a impus un test de aptitudini prin decizia din 30.1.2007, dar că petiționarul a 
refuzat participarea la test.

Concluzie

Conform explicațiilor de mai sus, Comisia consideră că:

 articolul 13 din Directiva 2005/36/CE se aplică în acest caz, chiar dacă autoritățile 
malteze consideră că petiționarul nu este inginer calificat;

 articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE acordă solicitanților la recunoaștere 
dreptul de a alege între diferite tipuri de măsuri compensatorii, și anume un test de 
aptitudini sau o perioadă de adaptare; această posibilitate nu i-a fost acordată 
petiționarului;

Conform celor menționate mai sus, autoritățile malteze au încălcat Directiva 2005/36/CE  în 
cazul petiționarului. Comisia va informa petiționarul asupra analizei realizate și îi va propune 
să facă apel la comitetul inginerilor maltezi la nivel național.


