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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1288/2007, mressqa minn Petr Kuty, ta’ nazzjonalità Ċeka, dwar ir-
rifjut tal-awtoritajiet Ġermaniżi li jirrikonoxxuh bħala tabib

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu tabib għal 17-il sena u mantna lilu nnifsu fil-Ġermanja minn impjieg 
imħallas ta’ tabib. Issa jixtieq jipprattika bħala tabib indipendenti lest għal li jista’ jinqala’ li 
jista’ jissostitwixxi lill-kollegi għal servizzi fi tmiem il-ġimgħa u oħrajn li jinqalgħu minn ħin 
għall-ieħor. Sabiex ikun jista’ jagħmel dan, jeħtieġ rikonoxximent uffiċjali mill-awtoritajiet 
Ġermaniżi. Madankollu, il-gvern tal-Bavarja ta’ Fuq irrifjuta li jagħmel dan. Sabiex jikseb 
rikonoxximent, irid juri li fil-ħames snin li għaddew ħadem mill-inqas għal tliet snin bħala 
tabib fir-Repubblika Ċeka. Minħabba li ilu jgħix u jaħdem bħala tabib għal seba’ snin fil-
Ġermanja, dan ovvjament huwa impossibbli. Hu jħoss li d-drittijiet tiegħu ta’ ċittadin 
Ewropew ġew ristretti serjament.  

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant għandu kwalifika fil-mediċina bażika u kwalifika tal-ewwel grad fil-mediċina 
ġenerali (1993) miċ-Ċekoslovakja, u mar jgħix il-Ġermanja, fejn qed iwettaq attivitajiet 
mediċi taħt superviżjoni. Il-petizzjonant issa jixtieq jeżerċita l-professjoni tiegħu bħala tabib 
indipendenti għal li jista’ jinqala’ u applika għar-rikonoxximent (fil-Ġermanja msejjaħ
'Approbation') tal-kwalifika Ċeka tiegħu. L-awtoritajiet Ġermaniżi fil-Bavarja rrifjutaw it-
talba tiegħu għal rikonoxximent awtomatiku (li ġiet ippreżentata bi “proċedura mqassra”) 
peress li l-kondizzjonijiet għal azzjoni bi proċedura mqassra ma ntaħqux, billi hu ma 
pprovdiex ċertifikat ta’ drittijiet akkwiżiti li juri li ilu jipprattika ta’ tabib għal mill-inqas tliet 
snin fl-aħħar ħames snin ta' qabel il-ħruġ taċ-ċertifikat.
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Il-Kummissjoni hija konxja mill-każ tal-petizzjonant u kienet ġiet ikkonsultata mill-avukat 
tiegħu f’Lulju tas-sena li għaddiet, u kienet infurmat lill-avukat tal-petizzjonant permezz ta’ 
ittra elettronika fis-6 ta’ Lulju 2007 dwar ir-raġunijiet għala ma setax jingħata rikonoxximent 
awtomatiku tal-kwalifika Ċeka abbażi ta’ drittijiet akkwiżiti.  Il-fatt li l-petizzjonant eżerċita l-
professjoni medika taħt superviżjoni ma jistax jistax jitqies għall-applikazzjoni tad-
dispożizzjoni dwar id-drittijiet akkwiżiti, li skontha l-petizzjonant seta’ jikseb rikonoxximent 
awtomatiku tal-kwalifika professjonali tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 23 tad-Direttiva
2005/36/KE1 kieku l-persuna kkonċernata kienet qed twettaq fil-fatt u legalment (mingħajr 
superviżjoni) l-attivitajiet inkwistjoni għal mill-inqas tliet snin konsekuttivi fil-ħames snin ta' 
qabel il-ħruġ taċ-ċertifikat. 

Il-Kummissjoni kienet infurmat ukoll lill-avukat tal-petizzjonant li f’dak iż-żmien ir-
rikonoxximent seta’ jinkiseb abbażi tal-Artikolu 43 tat-Trattat u l-ġurisprudenza suċċessiva, li 
kienet tippermetti lill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti li jqabblu t-taħriġ tal-petizzjonant 
mar-rekwiżiti ta' taħriġ fil-Ġermanja għall-prattikanti ġenerali. Barra minn dan, il-
Kummissjoni infurmat lill-avukat tal-petizzjonant li mill-20 ta’ Ottubru 2007 ’il quddiem, 
skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2005/36/KE, il-petizzjonant jista’ jibbenefika mill-garanziji 
proċedurali ta’ din id-direttiva u mill-fatt li miżuri ta’ kumpens setgħu jiġu imposti fuqu f’każ 
ta’ differenzi sostanzjali biss.

L-unika soluzzjoni għall-petizjonant hija li jerġa’ japplika għar-rikonoxximent tal-kwalifika 
professjonali tiegħu skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2005/36/KE. Jekk il-petizzjonant jiltaqa’ 
ma’ problemi, il-Kummissjoni ovvjament tkun lesta li tappoġġjah mal-awtoritajiet Ġermaniżi. 

                                               
1 Id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki 

professjonali, ĠU L 255, 30.9.2005.


