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1 Introduzzjoni 

1.1 Kamp ta' applikazzjoni u għan 

Dan id-dokument jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-proċedura tal-Karta Professjonali 
Ewropea (EPC) u l-kompiti li l-awtoritajiet kompetenti huma mistennija li jwettqu 
permezz tas-sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI). 

Dan id-dokument jistabbilixxi:  

 l-aspetti ewlenin tal-proċedura;  

 deskrizzjoni dettaljata tal-fluss tax-xogħol;  

 id-dati ta' għeluq legali li l-awtoritajiet iridu jissodisfaw biex iwettqu l-kompiti 
tagħhom. 

Id-dokument ma jinkludix informazzjoni dwar is-sistema użata mill-applikanti meta 
japplikaw għal EPC. Se nsemmu xi għodod oħra tal-IMI li l-awtoritajiet li jittrattaw l-
applikazzjonijiet tal-EPC jistgħu jużaw, iżda mhux se nispjegawhom fid-dettall. Jekk trid 
iktar informazzjoni dwar għodod oħra tal-IMI, dan id-dokument jipprovdi lista ta' riżorsi 
oħra disponibbli. 

 

1.2 Il-kunċett tal-EPC 

L-EPC hija l-ewwel proċedura fl-UE kollha li jistgħu jużaw il-professjonisti biex il-
kwalifiki tagħhom jiġu rikonoxxuti. Tipprovdi proċeduri simplifikati u trasparenti li se 
jgħinu lill-professjonisti biex il-kwalifiki tagħhom jiġu rikonoxxuti f'pajjiżi oħra tal-UE. 
Għal dawk involuti l-idea hi li tiġi pprovduta l-informazzjoni u d-dokumenti neċessarji 
permezz ta' applikazzjoni tal-web iddedikata u li jkun hemm komunikazzjoni 
bejniethom b'mod li jingħelbu l-ostakli lingwistiċi. 

L-EPC hi intiża li tintuża mill-professjonisti u mill-awtoritajiet kompetenti. 

Għall-professjonisti, l-EPC tiġġenera valur billi tipprovdi: 

 informazzjoni ġenerali dwar rekwiżiti ta' dokumenti, proċeduri ulterjuri u 
spejjeż possibbli fil-pajjiż tad-destinazzjoni; 

 mod rapidu u faċli biex jissodisfaw il-passi amministrattivi kollha, potenzjalment 
minn kullimkien fl-UE, f'kull ħin; 

 kanal ta' komunikazzjoni trasparenti u ċar, bil-lingwa materna, mal-awtoritajiet 
responsabbli għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet; 

 il-possibbiltà li d-dejta personali tinżamm aġġornata u protetta milli toħroġ fil-
beraħ;  

 il-possibbiltà li japplikaw faċilment għar-rikonoxximent f'pajjiżi differenti u 
jerġgħu jużaw id-dokumenti f'applikazzjonijiet sussegwenti.    

Għall-awtoritajiet kompetenti, l-EPC tiġġenera valur billi tipprovdi: 

 proċeduri komuni standardizzati u strutturati fl-UE kollha; 

 għodda ċara u faċli biex tintuża għat-trattar tad-dejta tal-applikant, li tagħmel il-
proċess tat-teħid tad-deċiżjoni iktar faċli; 
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 kanal ta' komunikazzjoni strutturat mal-professjonisti u ma' awtoritajiet 
kompetenti oħra, billi jingħelbu l-ostakli lingwistiċi; 

 qafas għall-protezzjoni tad-dejta li jiżgura r-rispett tar-regolament tal-IMI u li 
jirrestrinġi l-aċċess għall-atturi rilevanti biss; 

 qafas għall-iskambju ta' prattiki amministrattivi u t-trawwim tal-fiduċja bejn il-
pajjiżi tal-UE. 

L-EPC taħdem abbażi ta' interkonnessjoni bejn żewġ pjattaformi tal-web, waħda għall-
professjonisti u l-oħra għall-awtoritajiet kompetenti. Dawn jipprovdu kanal sikur għall-
iskambju tal-informazzjoni u d-dokumenti matul il-proċess tar-rikonoxximent. 

Iż-żewġ pjattaformi huma komplementati:  

 b'taqsima ddedikata fuq is-sit web "L-Ewropa Tiegħek" 
(http://europa.eu/youreurope/), li tipprovdi informazzjoni ġenerali dwar il-
proċedura, ir-rekwiżiti tad-dokumenti u t-tariffi possibbli; 

 għodda tal-web addizzjonali li tivverifika l-awtentiċità taċ-ċertifikati tal-EPC 
ġġenerati permezz tas-sistema li jikkonċernaw ir-riżultati tal-proċedura ta' 
rikonoxximent. 

 

1.3 Informazzjoni ta' sfond 

Il-karta professjonali Ewropea hija parti ewlenija tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki 

Professjonali mmodernizzata, li tistabbilixxi r-regoli għall-mobbiltà ta' professjonisti 

regolati fl-Ewropa. Din il-modernizzazzjoni tlestiet meta d-Direttiva 2013/55/UE (li 

temenda d-Direttiva 2005/36/KE) ġiet adottata fit-tmiem tal-2013. Id-dispożizzjonijiet 

tal-EPC huma stabbiliti fl-Artikoli 4a sa 4e tad-Direttiva 2005/36/KE riveduta u fil-

Premessi 4 sa 6 tad-Direttiva 2013/55/UE. 

Iktar dispożizzjonijiet li jiċċaraw l-aspetti tekniċi tal-proċedura kienu inklużi fir-
Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/983 tal-Kummissjoni u l-annessi tiegħu.

http://europa.eu/youreurope/
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2 Il-proċedura tal-EPC 

2.1 Introduzzjoni 

Il-professjonisti jistgħu japplikaw biex il-kwalifika professjonali tagħhom tiġi rikonoxxuta 
f'pajjiż ieħor tal-UE għal żewġ għanijiet ewlenin: 

1. l-istabbiliment, jiġifieri biħsiebhom jissetiljaw fil-pajjiż tad-destinazzjoni u 
jipprattikaw il-professjoni fuq bażi permanenti   

2. il-provvista ta' servizzi fuq bażi temporanja u okkażjonali (fil-qosor: "mobbiltà 
temporanja"): i.e. mhux biħsiebhom jissetiljaw fil-pajjiż tad-destinazzjoni. F'dawn il-
każijiet il-professjonisti jibqgħu stabbiliti fil-pajjiż tagħhom. 

Il-proċedura tista' taħdem b'modi differenti skont in-natura tal-professjoni u l-għan tar-
rikonoxximent: 

1. Każijiet ta' stabbiliment: 

a. rikonoxximent awtomatiku: reġim ta' rikonoxximent għal professjonijiet 

regolati li l-kundizzjonijiet ta' taħriġ minimu tagħhom huma armonizzati fil-

livell Ewropew, bħal infermiera responsabbli għal kura ġenerali u farmaċisti 

b. sistema ġenerali: reġim ta' rikonoxximent applikabbli għal professjonijiet li 

ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent awtomatiku, bħal 

fiżjoterapisti, gwidi tal-muntanji u aġenti tal-proprjetà immobbli 

2. Każijiet ta' mobbiltà temporanja: 

a. b'verifika minn qabel tal-kwalifiki: reġim ta' rikonoxximent li jitlob 

verifika tal-kwalifiki fil-pajjiż tad-destinazzjoni 

b. mingħajr verifika minn qabel tal-kwalifiki: reġim ta' rikonoxximent li ma 

jitlobx verifika tal-kwalifiki fil-pajjiż tad-destinazzjoni. 

L-atturi involuti fil-proċedura u d-dati ta' għeluq legali li għandhom jintlaħqu jvarjaw skont 

it-tip ta' professjoni u r-reġim ta' rikonoxximent li jaqa' taħtu. B'mod ġenerali, hemm tliet 

atturi involuti fil-proċeduri tal-EPC: 

 il-professjonist: ċittadin tal-UE li jrid ir-rikonoxximent ta' kwalifika professjonali 

f'pajjiż ieħor, li qed japplika għal EPC għal din ir-raġuni; 

 l-awtorità kompetenti domiċiljari (AK); l-awtoritajiet kompetenti tal-istat 

membru domiċiljari tal-professjonist. L-istat membru domiċiljari huwa l-pajjiż fejn 

il-professjonist hu stabbilit legalment meta jressaq l-applikazzjoni. Jekk il-

professjonist mhu stabbilit fl-ebda stat membru, l-AK domiċiljari se tkun awtorità 

magħżula fl-istat membru fejn il-professjonist kiseb il-kwalifika.  

L-AK domiċiljari għandha l-kompitu ewlieni li tiċċekkja jekk l-applikazzjoni hix 

kompluta u aċċettabbli u li d-dokumenti ta' appoġġ huma awtentiċi u validi. 

 l-awtorità kompetenti ospitanti (AK): l-awtorità kompetenti fl-istat membru tad-

destinazzjoni (il-pajjiż ospitanti), li għandha l-kompitu li tirrikonoxxi l-kwalifika 

professjonali fil-pajjiż tad-destinazzjoni u tawtorizza l-ħruġ taċ-ċertifikat tal-EPC 

(f'każijiet ta' stabbiliment u mobbiltà temporanja b'verifika minn qabel tal-

kwalifiki).  
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L-istess awtorità pubblika fi stat membru jew reġjun jista' jkollha r-rwol ta' AK domiċiljari u 

AK ospitanti fil-kuntest ta' żewġ applikazzjonijiet differenti. 

Biex japplikaw onljan u jsegwu l-applikazzjonijiet sottomessi, il-professjonisti jużaw il-

Front-office tal-EPC. Dan id-dokument ma jittrattax mal-pjattaforma tal-Front-office tal-

EPC. 

L-awtoritajiet kompetenti jużaw is-sistema tal-Back-office tal-IMI biex jittrattaw l-

applikazzjonijiet tal-EPC u jikkomunikaw mal-applikanti. Is-suġġett ewlieni ta' dan id-

dokument hu kif tuża din is-sistema. 

 

2.2 Flussi tax-xogħol u passi 

Is-sekwenza ta' azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti jistgħu 

jinġabru f'żewġ kategoriji: 

 Fluss tax-xogħol 1: japplika għal każijiet ta' stabbiliment u mobbiltà temporanja 

b'verifika minn qabel tal-kwalifiki; 

 Fluss tax-xogħol 2: japplika għal każijiet ta' mobbiltà temporanja mingħajr 

verifika minn qabel tal-kwalifiki. 

Id-differenza ewlenija bejn iż-żewġ flussi ta' xogħol hi li fil-fluss tax-xogħol 1, l-awtoritajiet 

kompetenti kemm fil-pajjiż domiċiljari u fl-istati membri ospitanti huma involuti biex 

jivvalutaw l-applikazzjonijiet tal-EPC u r-rikonoxximent tal-kwalifika professjonali. Ir-

rikonoxximent hu approvat jew rifjutat mill-istat membru ospitanti.  

Fil-fluss tax-xogħol 2, l-awtorità fl-istat membru domiċiljari tieħu d-deċiżjoni tar-

rikonoxximent. L-awtorità fl-istat membru ospitanti hi sempliċiment notifikata. 

FLUSS TAX-XOGĦOL 1 
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Il-passi ewlenin fil-fluss tax-xogħol 1, użati għall-istabbiliment u l-mobbiltà temporanja 

b'verifika minn qabel tal-kwalifiki, huma: 

 L-AK domiċiljari tirċievi u taċċetta l-applikazzjoni tal-EPC  

 L-AK domiċiljari tikkonferma li l-applikazzjoni hi kompluta jew titlob id-dokumenti 

neqsin 

 L-AK domiċiljari tivverifika l-awtentiċità u l-validità tad-dokumenti 

 L-AK domiċiljari twettaq il-validazzjoni ġenerali tal-applikazzjoni u tittrażmettiha 

lill-istat membru ospitanti 

 L-AK ospitanti tirċievi u taċċetta l-applikazzjoni 

 L-AK ospitanti tiċċekkja r-rekwiżiti u d-dokumenti ta' appoġġ 

 L-AK ospitanti tieħu d-deċiżjoni: miżuri kumpensatorji, rifjut jew approvazzjoni 

 

FLUSS TAX-XOGĦOL 2 
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Il-passi ewlenin fil-fluss tax-xogħol 2, użati għall-mobbiltà temporanja mingħajr verifika 

minn qabel tal-kwalifiki, huma: 

 L-AK domiċiljari tirċievi u taċċetta l-applikazzjoni  

 L-AK domiċiljari tikkonferma li l-applikazzjoni hi kompluta jew titlob id-dokumenti 

neqsin 

 L-AK domiċiljari tiċċekkja r-rekwiżiti 

 L-AK domiċiljari tivverifika l-awtentiċità u l-validità tad-dokumenti 

 L-AK domiċiljari tieħu d-deċiżjoni: rifjut jew approvazzjoni 

 

2.3 Dati ta' għeluq legali u tekniċi 

Id-dati ta' għeluq legali li utent f'awtorità kompetenti għandu jissodisfa għal azzjonijiet 

speċifiċi jiddependu mill-professjoni in kwistjoni u t-tip ta' reġim ta' rikonoxximent li jaqa' 

taħtu. 

Minbarra d-dati ta' għeluq legali, is-sistema għandha wkoll xi dati ta' għeluq tekniċi li 

jiżguraw il-funzjonament bla intoppi tal-proċedura.  
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Taqsira ta' dawn id-dati ta' għeluq hi pprovduta fit-tabella hawn taħt. 
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Id-Direttiva dwar il-

Kwalifiki 

Professjonali  

Artikolu 4d Artikolu 4c 

Għan Stabbiliment Mobbiltà temporanja 

Professjoni Saħħa u sikurezza Servizzi mhux tas-saħħa u sikurezza Saħħa u sikurezza 
Servizzi mhux tas-saħħa u 

sikurezza 

Reġim 
Rikonoxximent 

awtomatiku 
Sistema ġenerali 

Rikonoxximent 

awtomatiku 
Sistema ġenerali 

Sistema ġenerali 

Artikolu 7(4) 
Rikonoxximent awtomatiku Sistema ġenerali 

Aċċettazzjoni ta' 

applikazzjoni mill-

istat membru 

domiċiljari 

ġimagħtejn ġimagħtejn ġimagħtejn ġimagħtejn ġimagħtejn ġimagħtejn ġimagħtejn 

Verifika tal-

kompletezza mill-

istat membru 

domiċiljari 

ġimgħa ġimgħa ġimgħa ġimgħa ġimgħa ġimgħa ġimgħa 

Verifika tal-

awtentiċità u tal-

validiatà tad-

dokumenti mill-istat 

membru domiċiljari 

xahar xahar xahar xahar xahar 

3 ġimgħat 

(inkluża deċiżjoni dwar ir-

rikonoxximent) 

3 ġimgħat 

(inkluża deċiżjoni dwar ir-

rikonoxximent) 

Rikonoxximent taċitu 

jew deċiżjoni mill-

istat membru 

ospitanti 

xahar xahrejn xahar xahrejn xahrejn - - 

Rikonoxximent taċitu 

l-ewwel estensjoni  
ġimagħtejn ġimagħtejn ġimagħtejn ġimagħtejn ġimagħtejn - - 

Rikonoxximent taċitu 

it-tieni estensjoni  
ġimagħtejn ġimagħtejn   ġimagħtejn - - 

Konferma tal-

possibbiltà ta' test 

tal-aptitudni 

    xahar - - 

Għeluq awtomatiku 

għal dokumenti 

mhux provduti 

3 xhur 3 xhur 3 xhur 3 xhur 3 xhur 3 xhur 3 xhur 
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Żamma tad-dejta 

wara talba għal 

tneħħija 

6 xhur disponibbli 

+18-il xahar blukkata 

6 xhur 

disponibbli 

+18-il xahar 

blukkata 

6 xhur disponibbli 

+18-il xahar blukkata 

6 xhur 

disponibbli 

+18-il xahar 

blukkata 

6 xhur disponibbli 

+18-il xahar blukkata 

6 xhur disponibbli 

+18-il xahar blukkata 

6 xhur disponibbli 

+18-il xahar blukkata 
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3 Trattar ta' applikazzjonijiet tal-EPC mill-istat membru 
domiċiljari 

Fil-proċedura tal-EPC, il-pajjiż fejn persuna hi stabbilita legalment jew, jekk dik il-
persuna għadha mhix stabbilita legalment, wieħed mill-pajjiżi fejn kisbet kwalifika 
jissejjaħ l-istat membru domiċiljari. 

L-awtorità kompetenti fl-istat membru domiċiljari għandha l-kompitu ewlieni li 
tivvaluta l-kompletezza tal-applikazzjonijiet tal-EPC u li tikkonferma l-validità u l-
awtentiċità ġenerali tad-dokumenti ta' appoġġ qabel ma jintbagħtu fil-pajjiż tad-
destinazzjoni Il-pajjiż tad-destinazzjoni, li jissejjaħ l-istat membru ospitanti, imbagħad 
jieħu d-deċiżjoni finali dwar jekk jirrikonoxxix il-kwalifika. 

Jekk l-applikazzjoni hi għal provvediment ta' servizzi fuq bażi temporanja jew 
okkażjonali mingħajr verifika minn qabel tal-kwalifiki, l-awtorità fl-istat membru 
domiċiljari għandha wkoll il-kompitu li tapprova jew tirrifjuta t-talba għal 
rikonoxximent. 

L-azzjonijiet li jistgħu jieħdu l-awtoritajiet li jittrattaw l-applikazzjonijiet tal-EPC bħala 
stat membru domiċiljari huma deskritti fid-dettall fit-taqsimiet li ġejjin, fl-ordni li 
jokkorru fil-proċedura. 

 

3.1 Pass 1 — Aċċessa s-sistema u iftaħ applikazzjoni 

Hekk kif professjonist jissottometti applikazzjoni mis-sit tal-Front-office, tintbagħat 
email awtomatika lir-riċevitur difolt fl-istat membru domiċiljari, kif definit iktar tard fil-
Kapitolu 6.  

F'każijiet ta' stabbiliment u mobbiltà temporanja b'verifika minn qbael tal-kwalifiki, 
hekk kif l-AK domiċiljari tibgħat applikazzjoni lill-istat membru ospitanti, tintbagħat 
email awtomatika lir-riċevitur difolt fl-istat membru ospitanti. 

Bħala persuna li tittratta l-EPC (utent tas-sistema) fi ħdan ir-riċevitur difolt: 

1. Ikklikkja l-link fl-email 

2. Illoggja fis-sistema tal-IMI (sakemm m'intix diġà konness mas-sistema). Jekk 
jirnexxielek tilloggja, is-sistema tiftaħ direttament l-applikazzjoni tal-EPC fuq l-
iskrin tiegħek. 

 

Jew 

 

1. Illoggja fis-sistema tal-IMI 

2. Ikklikkja d-dashboard fil-menu 

3. Fit-taqsima tal-applikazzjonijiet tal-EPC, tara taqsira ta' applikazzjonijiet 
miġburin skont l-istatus u li qed jistennew azzjoni mill-awtorità tiegħek 

4. Ikklikkja n-numru ħdejn l-oġġett rilevanti (għal applikazzjonijiet ġodda li jidħlu 
tara Applikazzjonijiet li trid taċċetta) 

5. Tara lista tal-applikazzjonijiet kollha tal-EPC li jeħtieġu azzjoni mill-awtorità 
kompetenti tiegħek. Taħt il-lista, se tara privju ta' applikazzjonijiet tal-EPC 
għall-applikazzjoni magħżula 
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6. Għal vju dettaljata, ikklikkja darbtejn fuq l-applikazzjoni li trid tittratta jew 
ikklikkja darba fuq l-applikazzjoni in kwistjoni u mbagħad ikklikkja l-buttuna 
Iftaħ fin-naħa ta' fuq, fuq il-lemin tat-taqsima tal-privju. 

Jew  

  

1. Illoggja fis-sistema tal-IMI 

2. Ikklikkja l-applikazzjonijiet tal-EPC/Tfittex l-applikazzjonijiet mill-menu 

3. Fittex l-applikazzjonijiet bl-istatus Applikazzjonijiet li trid taċċetta jew bi 
status rilevanti ieħor. Biex tirfina iktar it-tiftixa tiegħek, tista' tagħżel kriterju tat-
tiftix wieħed jew aktar  

4. Tara lista ta' applikazzjonijiet li jaqblu mal-kriterji ta' tiftix magħżula 

5. Għal vju dettaljata, ikklikkja darbtejn fuq l-applikazzjoni li trid tittratta. 

 

Tiftaħ kif tiftaħ l-applikazzjoni, is-sistema se tiftaħ l-istess vju dettaljata bid-dettalji 
tal-applikazzjoni tal-EPC fuq l-iskrin. 

F'din il-vju, id-dejta hi organizzata f'ħames tabs: 

 Applikazzjoni tal-EPC: fiha informazzjoni dwar il-professjoni, l-għan u r-
reġim tal-applikazzjoni, l-istati membri domiċiljari u ospitanti magħżula mill-
professjonist u xi dettalji addizzjonali dwar prova ta' kwalifiki formali u dati 
ta' referenza; 

 Dettalji tal-professjonist: fiha d-dettalji personali u ta' kuntatt tal-applikant 
u taqsima fejn jistgħu jiġu rrekordjati sanzjonijiet dixxiplinarji possibbli mill-
awtoritajiet tiegħek jew awtoritajiet oħrajn; 

 Dokumenti: fiha l-lista ta' dokumenti mehmuża mal-applikazzjoni u d-dejta 
deskrittiva tagħhom, inkluża d-dejta ta' awtentikazzjoni u validazzjoni biex 
tiġi pprovduta jew ikkonfermata minnek bħala AK domiċiljari; 

 Messaġġi: fiha żewġ kaxxi, waħda għall-iskambju ta' messaġġi mal-
applikant, l-oħra għall-iskambju ta' messaġġi ma' awtoritajiet oħra involuti 
fit-trattar tal-applikazzjoni; 

 Info: fiha taqsira tad-dejta dwar it-trattar tekniku tal-applikazzjoni bħall-
istatus kurrenti, il-log tal-istorja (sekwenza ta' azzjonijiet meħuda minn 
atturi differenti) u d-dettalji tal-awtoritajiet involuti. Din it-tab tiġi aġġornata 
awtomatikament mis-sistema. 

   

NOTA: meta l-applikazzjoni jkollha dan l-istatus, id-dejta personali ma 
tkunx viżibbli u hi sostitwita b'asterisks. 

 

3.2 Pass 2 — Aċċetta jew ibgħat applikazzjoni li daħlet 

Meta l-awtorità tiegħek tirċievi applikazzjoni sottomessa ġdida bħala AK domiċiljari 
difolt u inti ftaħt il-vju dettaljata, ikun hemm żewġ buttuni fit-toolbar: Aċċetta u Ibgħat. 

Meta tħares lejn id-dettalji tal-applikazzjoni, tista' tiddeċiedi li l-awtorità tiegħek mhix 
dik it-tajba biex tittrattaha u li awtorità oħra fil-pajjiż jew ir-reġjun tiegħek hi reġistrata 
fl-IMI biex tittratta dak it-tip ta' applikazzjoni tal-EPC. 

Jekk dan ikun il-każ tista' tittrasferixxi l-applikazzjoni lill-awtorità in kwistjoni:   



 Kif tittratta l-applikazzjonijiet tal-EPC bħala SM Domiċiljari 

Karta Professjonali Ewropea — Gwida tal-Utent 18 
 

1. Ikklikkja l-buttuna Iffowerdja 

2. Titla' pop-up window b'faċilità biex tfittex l-awtoritajiet 

3. Fittex l-awtorità fil-pajjiż jew fir-reġjun tiegħek li taf li tista' tittratta l-
applikazzjoni. Ladarba tidentifikaha fil-lista tar-riżultati tat-tiftix, ikklikkja l-
buttuna Agħżel 

4. Żid kumment fil-qasam Ġustifikazzjoni li tixtieq tikkomunika mal-awtorità 
magħżula. Meta tagħmel dan, żgura li l-lingwa magħżula għall-kaxxa tat-test hi 
dik li qed tuża biex tikteb il-kumment. Dan japplika għall-oqsma kollha fejn trid 
tagħżel il-lingwa tat-test tiegħek 

5. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma. Is-sistema se tittrasferixxi l-applikazzjoni lill-
awtorità magħżula u ma tibqax viżibbli għall-awtorità tiegħek. L-AK domiċiljari l-
ġdida tiġi notifikata b'email awtomatika. 

 

Jekk l-awtorità tiegħek tista' tittratta l-applikazzjoni, se jkollok bżonn taċċettaha: 

1. Ikklikkja l-buttuna Aċċetta 

2. L-applikazzjoni tibqa' miftuħa u d-dejta personali kollha ssir viżibbli 

3. L-applikazzjoni issa tinsab fl-istatus Aċċettata mill-awtorità domiċiljari. Il-
professjonist jiġi notifikat b'email awtomatika u jkun jista' jara t-tibdil tal-istatus 
fil-Front-office. 

 

NOTA: ftakar li int jew utenti oħra fl-awtorità tiegħek tridu taċċettaw l-
applikazzjoni fi żmien ġimagħtejn mid-data tas-sottomissjoni. Jekk le, l-
applikazzjoni tintbagħat awtomatikament lill-koordinatur difolt tal-EPC 
fil-pajjiż jew fir-reġjun tiegħek. Jekk l-awtorità tiegħek hi wkoll il-
koordinatur difolt, l-applikazzjoni terġa' tintbagħat sempliċiment lill-
awtorità tiegħek. 

 

3.3 Pass 3 — Iċħad applikazzjoni 

Wara li taċċetta l-applikazzjoni jaf tinduna li l-applikant għażel l-istat membru 
domiċiljari l-ħażin. Pereżempju, l-applikant seta' ħa żball meta ddikjara li hu legalment 
stabbilit f'pajjiżek. Inkella, l-applikant seta' indika li kiseb il-kwalifika f'pajjiżek, iżda diġà 
hu legalment stabbilit f'pajjiż ieħor tal-UE. 

F'dak il-każ, l-awtorità tiegħek hi intitolata li tiċħad l-applikazzjoni: 

1. Ikklikkja l-buttuna Iċħad l-applikazzjoni tal-EPC 

2. Titla' pop-up window b'qasam ta' test liberu. Hawnhekk għandek tipprovdi 
Ġustifikazzjoni għaċ-ċaħda u xi parir biex jerġa' japplika kif suppost. Trid 
tindika wkoll il-lingwa korretta tat-test 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma biex tlesti l-azzjoni 

4. Is-sistema ttemm it-trattar tal-applikazzjoni, issa bl-istatus Applikazzjoni 
miċħuda. Il-professjonist jiġi notifikat b'email awtomatika. Ikun jista' jara wkoll 
il-bidla fl-istatus fil-Front-office u jaqra l-ġustifikazzjoni għaċ-ċaħda. 
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Jista' jagħti l-każ li l-professjonist jissottometti applikazzjoni li ġiet attribwita għar-
reġim il-ħażin, pereżempju jekk ġie ddikjarat b'mod inkorrett li jibbenefika minn 
drittijiet miksuba. 

F'dak il-każ, l-awtorità tiegħek MA TISTAX tiċħad l-applikazzjoni. Minflok għandek tagħti 
l-parir lill-professjonist biex jirtira l-applikazzjoni u jerġa' japplika taħt ir-reġim it-tajjeb. 

Biex tagħmel dan, ibgħat messaġġ lill-professjonist, bi spjegazzjoni tar-raġunijiet. Ara l-
Kapitolu 5.2 dwar kif tibgħat il-messaġġi. 

 

3.4 Pass 4 — Itlob dokumenti neqsin 

Jekk aċċettajt l-applikazzjoni fil-passi preċedenti, issa trid tipproċedi bit-trattar tal-
applikazzjoni. 

F'dan l-istadju, l-awtorità tiegħek trid tivvaluta jekk hemmx xi dokumenti neqsin li huma 
mitluba mill-istat membru domiċiljari. Jekk hemm dokumenti neqsin, għandek sebat 
ijiem kalendarji mid-data tas-sottomissjoni biex titlob lill-professjonist 
jipprovdihomlok. 

Biex tivverifika r-rekwiżiti tad-dokument fl-istat membru ospitanti, tista' tikkonsulta n-
notifiki tar-rekwiżiti nazzjonali tal-EPC fl-IMI, stabbiliti għal dan il-għan. 

Jekk l-awtorità tiegħek titlob tariffi biex tittratta l-applikazzjoni bħala stat membru 
domiċiljari, għandek titlob din it-tariffa fi żmien l-istess data ta' għeluq ta' sebat ijiem 
kalendarji. Jekk jogħġbok ara l-Kapitolu 5.8 għal iktar informazzjoni dwar it-tariffi. 

Jekk int jew utent ieħor fl-awtorità tiegħek ma titolbux id-dokumenti neqsin fi żmien id-
data ta' għeluq legali hawn fuq, l-applikazzjoni tiġi awtomatikament ikkonfermata 
bħala kompluta mis-sistema.   

NOTA: jekk jogħġbok innota li r-Regolament ta' Implimentazzjoni jillimita 
l-abbiltà tiegħek li titlob id-dokumenti neqsin li għandhom jinħarġu mill-
awtorità tiegħek. Jekk jogħġbok ikkonsulta bir-reqqa l-Artikoli 10-12 tar-
Regolament ta' Implimentazzjoni. 

 

Jekk trid titlob dokumenti neqsin mill-professjonist: 

1. Ikklikkja l-buttuna Itlob id-dokumenti neqsin 

2. Titla' pop-up window b'qasam tat-test liberu bl-isem Ġustifikazzjoni, fejn trid 
tniżżel b'mod preċiż id-dokumenti kollha li l-professjonist irid jehmeż mal-
applikazzjoni 

3. Temm l-azzjoni billi tikklikkja l-buttuna Ikkonferma 

4. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal Stennija għal dokumenti 
mitluba mill-awtorità domiċiljari u l-professjonist jiġi notifikat b'email 
awtomatika. 

 

Meta jintalbu dokumenti neqsin, il-proċedura tiġi sospiża u tibqa' f'dan l-istatus 
sakemm l-applikant jipprovdi d-dokumenti mitluba (għandu sa 3 xhur biex jagħmel 
dan). L-ebda azzjoni oħra mhi mistennija mill-awtorità tiegħek. 
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NOTA: il-professjonist għandu 3 xhur biex jipprovdi d-dokumenti mitluba. 
Jekk il-professjonist ma jipprovdix id-dokumenti fi żmien din id-data ta' 
għeluq, l-applikazzjoni tingħalaq awtomatikament. 

 

3.5 Pass 5 — Ikkonferma li l-applikazzjoni hi kompluta 

Jekk l-applikazzjoni ma jkollha l-ebda dokument nieqes jew jekk il-professjonist ikun 
applowdja d-dokumenti li tlabtu fil-pass preċedenti, trid tikkonferma lill-professjonist li 
l-applikazzjoni hi kompluta: 

1. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma l-kompletezza 

2. L-istatus tal-applikazzjoni jinbidel mis-sistema għal Kompletezza validata. Il-
professjonist jiġi notifikat b'email awtomatika u jkun jista' jara l-istatus il-ġdid 
fil-Front-office. 

 

Minn dan il-punt 'il quddiem, l-awtorità tiegħek ikollha ħin limitat biex tivvaluta l-
awtentiċità u l-validità tad-dokumenti provduti. It-tul ta' żmien permess jiddependi mill-
professjoni u r-reġim (jekk jogħġbok iċċekkja t-Tabella tad-dati ta' għeluq fil-Kapitolu 
2.3) 

 

Xorta tkun għadek tista' titlob dokumenti mill-professjonist anke wara li tkun ġiet 
ikkonfermata l-kompletezza, sakemm ikunu indispensabbli għat-tkomplija tal-
proċedura. Madankollu, f'dan il-każ il-proċedura mhix sospiża u xorta jkollok tirrispetta 
d-data ta' għeluq. 

 

NOTA: jekk il-kwalità tad-dokumenti provduti mill-professjonist tant tkun 
ħażina li ma tkunx tista' tiċċekkjahom sew (eż. id-dokument skenjat ma 
jinqarax jew mhux komplut), tista' titlob verżjoni iktar ċara mill-
professjonist. Jekk id-dokument ma jinqarax, jista' jitqies ukoll bħala 
dokument nieqes. 

 

3.6 Pass 6 — Ivvaluta l-awtentiċità u l-validità tad-dokumenti u tal-

informazzjoni 

Ladarba tikkonferma li l-applikazzjoni hi kompluta, l-awtorità tiegħek trid tivverifika r-
rilevanza, l-awtentiċità u l-validità tad-dokumenti mehmużin kollha. Dan huwa l-
aktar kompitu importanti tal-AK domiċiljari fil-proċedura u jrid jitlesta fi żmien id-data 
ta' għeluq legali dikjarata fil-Kapitolu 2.3. Id-data ta' għeluq tiddependi mill-professjoni, 
l-għan u r-reġim. 

Jekk uħud mid-dokumenti mehmużin diġà kienu ġew ivvalidati f'applikazzjonijiet 
preċedenti sottomessi mill-istess professjonist, ikollok bżonn biss tikkonferma r-
riżultati ta' dik il-validazzjoni, sakemm xi dokumenti ma kellhomx perjodu ta' validità 
limitata u skadew. F'dak il-każ, tista' tqis dokument skadut bħala dokument nieqes u 
għandek titlob verżjoni ġdida. 

Hemm modi differenti kif tivverifika l-awtentiċità u l-validità tad-dokumenti: 
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 Tista' toħroġ uħud mid-dokumenti mitluba direttament (ara kif tehmeż 
dokumenti ma' applikazzjoni fil-Kapitolu 5.1); 

 Tista' taċċessa r-reġistri nazzjonali; 

 Tista' tuża l-modulu ta' talba ta' informazzjoni fl-IMI biex tikkuntattja entitajiet u 
istituzzjonijiet oħra responsabbli għall-ħruġ ta' dokumenti f'pajjiżek jew f'pajjiżi 
oħra; 

 Tista' tuża metodu ieħor barra mill-IMI biex tikkuntattja entitajiet u 
istituzzjonijiet oħra responsabbli għall-ħruġ ta' dokumenti f'pajjiżek jew f'pajjiżi 
oħra; 

 Tista' titlob lill-professjonist biex jiġi għal identifikazzjoni. 

Tuża liema metodu tuża biex tivverifika l-awtentiċità u l-validità tad-dokumenti, int 
ikollok tipprovdi l-konklużjonijiet tiegħek għal kull dokument fis-sistema. 

Il-proċess: 

1. Ikklikkja l-buttuna Editja d-dokumenti. Se tara t-tab Dokumenti fil-mowd tal-
editjar. Dan ifisser li tista' temenda d-dejta deskrittiva kollha għad-dokumenti 
applowdjati. 

2. Iċċekkja li d-dejta deskrittiva provduta mill-professjonist hi korretta 

3. Fit-taqsima Awtentiċità u validazzjoni, trid tindika: 

 jekk id-dokument magħżul hux rilevanti għall-applikazzjoni in 
kwistjoni (Iva jew Le) 

 ir-riżultat tal-valutazzjoni tiegħek, jekk id-dokument hu rilevanti. Ir-
riżultati possibbli tal-verifika huma: 

o Dokument awtentiku u validu 

o Dokumenti mhux awtentiku 

o Dokument mhux validu 

o Dokument għadu mhux validat 

 ir-raġunijiet sottostanti li wassluk għal dik il-konklużjoni: 

o il-verifika hi bbażata fuq sorsi disponibbli pubblikament bħal 
reġistru pubbliku fl-istat membru domiċiljari  

o il-verifika hi bbażata fuq ir-rekords interni tal-awtorità 
kompetenti tal-istat membru domiċiljari  

o il-verifika hi bbażata fuq informazzjoni riċevuta minn entità 
rilevanti oħra fl-istat membru domiċiljari  

o il-verifika hi bbażata fuq informazzjoni riċevuta permezz tal-
IMI minn awtorità rilevanti f'pajjiż ieħor tal-UE  

o il-verifika hi bbażata fuq informazzjoni riċevuta barra mill-IMI 
minn awtorità rilevanti f'pajjiż ieħor tal-UE 

o raġunijiet oħra 

 Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista' tgħin lill-AK ospitanti 
tiġġudika jekk id-dokument hux bażi valida għad-deċiżjoni ta' 
rikonoxximent. 

4. Ladarba l-valuri għall-oqsma Dikjarazzjoni u Ġustifikazzjoni ġew stabbiliti 
għal kull dokument, trid tikklikkja l-buttuna Issejvja d-dokumenti 
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5. Jekk id-dokumenti ma jkunux kollha vvalidati, se tara messaġġ ta' twissija. 
Xorta tkun tista' tissejvja t-tibdil li tkun għamilt. Madankollu, jekk ma tkunx 
ivvalidajt id-dokumenti kollha ma tistax tittrażmetti l-applikazzjoni lill-AK 
ospitanti u l-applikazzjoni ma tkunx tista' tiġi approvata. 

6. Hekk kif il-validazzjonijiet jiġu ssejvjati, il-professjonist ikun jista' jarahom fil-
Front-office. Madankollu, il-professjonist ma jkunx infurmat b'dan b'email 
awtomatika ta' notifika.    

 

NOTA: il-professjonisti jistgħu japplowdjaw dokumenti li mhumiex 
mitluba għall-applikazzjoni tal-EPC in kwistjoni, bħal dokumenti li 
jippruvaw l-għarfien tal-lingwa u CV. Tkun trid tiddeċiedi jekk dokumenti 
simili għandhomx jitqiesu u timmarkahom bħala rilevanti. 

 

3.7 Pass 7 — Editja applikazzjoni 

Minbarra l-awtentikazzjoni u l-validazzjoni tad-dokumenti, jista' jkollok bżonn ukoll 
temenda l-informazzjoni li jipprovdi l-professjonist fl-Evidenza ta' kwalifiki formali. 
Dan jista' jkun neċessarju jekk il-professjonist ma kienx jaf l-isem eżatt tat-titolu, kitbu 
ħażin jew għamel xi żball ieħor. 

Bil-liġi ma tistax tieħu żmien addizzjonali biex twettaq din l-azzjoni għalhekk trid 
tagħmilha fi żmien id-data ta' għeluq għall-awtentikazzjoni u l-validazzjoni deskritti fil-
pass 6 hawn fuq. 

 

Biex tagħmel il-korrezzjonijiet neċessarji: 

1. Ikklikkja l-buttuna Editja l-applikazzjoni. 

2. Se tara l-oqsma fit-taqsima Evidenza ta' kwalifiki formali fil-mowd tal-editjar. 
Biddel l-oqsma kif hemm bżonn u kklikkja l-buttuna Issejvja l-applikazzjoni 

3. Se tara l-applikazzjoni bid-dejta l-ġdida viżibbli 

4. Il-professjonist jiġi notifikat b'email awtomatika u jkun jista' jara t-tibdil fil-
Front-office. 

 

3.8 Pass 8.a — Ittrażmetti applikazzjoni lill-istat membru ospitanti (Każijiet 

ta' stabbiliment u mobbiltà temporanja skont l-Artikolu 7(4)) 

L-awtorità tiegħek għandha tittrażmetti l-applikazzjoni lill-istat membru ospitanti hekk 
kif id-dokumenti mehmużin kollha jingħataw id-dikjarazzjoni u l-ġustifikazzjoni 
adegwati. Tistenniex id-data ta' għeluq. 

Biex tittrażmetti l-applikazzjoni: 

1. Ikklikkja l-buttuna Ittrażmetti lill-Ospitanti meta tkun fil-vju dettaljata għall-
applikazzjoni 

2. Titla' pop-up window b'talba għal konferma. Ikklikkja l-buttuna Iva biex 
tikkonferma t-trażmissjoni 
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3. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal Qed tistenna li tiġi 
aċċettata mill-ospitanti (validata mid-domiċiljari) u l-applikant u l-AK 
ospitanti jiġu notifikati b'email awtomatika. 

 

Meta l-applikazzjoni jkollha dan l-istatus, tkun għadek tista' taċċessaha bħala AK 
domiċiljari u tuża l-funzjonijiet bħal Editja d-dokumenti, Editja d-dejta tal-professjonist 
u Editja l-applikazzjoni. 

Tista' wkoll tiġġenera rapport tal-applikazzjoni għar-rekords interni tiegħek. 

NOTA: l-arloġġ tar-rikonoxximent taċitu jibda hekk kif l-applikazzjoni tiġi 
trażmessa lill-AK ospitanti. Dan l-arloġġ jiddetermina kemm għandha 
żmien l-AK ospitanti biex tieħu deċiżjoni. 

3.9 Pass 8.b — Approva jew irrifjuta applikazzjoni (każijiet ta' mobbiltà 

temporanja mingħajr verifika minn qabel tal-kwalifiki) 

Għall-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt il-proċedura tal-Mobbiltà temporanja mingħajr 
verifika minn qabel tal-kwalifiki, hi l-AK domiċiljari li trid tieħu d-deċiżjoni dwar ir-
rikonoxximent iktar milli tibgħatha lill-AK ospitanti. 

Għalhekk, f'każijiet bħal dawn, l-azzjonijiet disponibbli għall-awtorità tiegħek huma 
approvazzjoni u rifjut. 

Jekk l-applikant jilħaq ir-rekwiżiti kollha u int tqis li tista' tapprova t-talba għal 
rikonoxximent: 

1. Ikklikkja l-buttuna Approva l-applikazzjoni tal-EPC meta tkun fil-vju dettaljata 
tal-applikazzjoni  

2. Titla' pop-up window b'talba għal konferma. Ikklikkja l-buttuna Iva biex 
tikkonferma l-approvazzjoni 

3. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal EPC approvata (mobbiltà 
temporanja). Kemm l-applikant kif ukoll l-AK ospitanti huma notifikati b'email 
awtomatika. L-AK ospitanti se jkollha wkoll aċċess għall-applikazzjoni tal-EPC 
fis-sistema 

4. Tista' tiġġenera wkoll iċ-ċertifikat tal-EPC meta l-applikazzjoni jkollha dan l-
istatus. Biex tagħmel dan, ikklikkja l-buttuna Ikseb iċ-ċertifikat tal-EPC. 

 

NOTA: iċ-ċertifikat tal-EPC li jiġi ġġenerat hu eżattament l-istess bħal dak li 
l-applikant jista' jiġġenera fil-Front-office. 

 

Jekk l-applikant ma jilħaqx ir-rekwiżiti kollha u int tqis li ma tistax tapprova t-talba għal 
rikonoxximent: 

1. Ikklikkja l-buttuna Irrifjuta meta tkun fil-vju dettaljata għall-applikazzjoni  

2. Titla' pop-up window. F'din il-window trid tipprovdi Ġustifikazzjoni għar-rifjut, 
inkluż informazzjoni dwar id-dritt ta' appell 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma biex tlesti l-azzjoni 

4. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal Rifjutata mid-domiċiljari 
(ġustifikazzjoni disponibbli). L-applikant jiġi notifikat b'email awtomatika u 
jkun jista' jara t-tibdil fil-Front-office. 
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5. Jaf ikollok bżonn tehmeż dokument li jiġġustifika r-rifjut u li jispjega lill-
professjonist kif jappella. Ara l-Kapitolu 5.1 għal iktar informazzjoni dwar kif 
tehmeż dokument ma' applikazzjoni. 

 

3.10 Pass 9 — Issospendi u erġa' attiva applikazzjoni tal-EPC approvata 

(każijiet ta' mobbiltà temporanja mingħajr verifika minn qabel tal-

kwalifiki) 

Għall-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt il-proċedura tal-Mobbiltà temporanja mingħajr 
verifika minn qabel tal-kwalifiki, l-AK domiċiljari, f'każijiet ġustifikati, għandha l-
possibbiltà li tissospendi temporanjament il-validitià ta' applikazzjoni approvata. 

Biex tissospendi l-validità ta' applikazzjoni: 

1. Ikklikkja l-buttuna Issospendi EPC approvata meta tkun fil-vju dettaljata tal-
applikazzjoni  

2. Titla' pop-up window. F'din il-window trid tipprovdi Ġustifikazzjoni għas-
sospensjoni 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma biex tlesti l-azzjoni 

4. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal EPC sospiża. L-applikant 
jiġi notifikat b'email awtomatika u jkun jista' jara t-tibdil fil-Front-office. 

5. Jaf ikollok bżonn tehmeż dokument li jiġġustifika s-sospensjoni u li jispjega lill-

professjonist kif jappella. Ara l-Kapitolu 5.1 għal iktar informazzjoni dwar kif 

tehmeż dokument ma' applikazzjoni. 

6. NOTA: meta EPC tiġi sospiża, jekk xi ħadd jivverifika l-validità taċ-ċertifikat 
permezz tal-għodda onlajn għall-iċċekkjar tal-validità, is-sistema se 
twieġeb li m'għadhiex valida. 

 

Meta r-raġunijiet li ġġustifikaw is-sospensjoni ma jibqgħux japplikaw, l-AK domċiljari 
għandha terġa' tattiva l-applikazzjoni tal-EPC sospiża. 

Biex terġa' tattiva applikazzjoni sospiża: 

1. Ikklikkja l-buttuna Erġa' attiva EPC approvata meta tkun fil-vju dettaljata tal-
applikazzjoni 

2. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal EPC approvata (mobbiltà 
temporanja). L-applikant jiġi notifikat b'email awtomatika u jkun jista' jara t-
tibdil fil-Front-office. 

 

3.11 Pass 10 — Estendi l-validità ta' applikazzjoni tal-EPC approvata (każijiet 

ta' mobbiltà temporanja mingħajr verifika minn qabel tal-kwalifiki) 

L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt il-proċedura tal-Mobbiltà temporanja mingħajr verifika 
minn qabel tal-kwalifiki għandhom validità limitata ta' 18-il xahar. Fit-tmiem ta' dan 
il-perjodu, l-istatus tagħhom fis-sistema jinbidel awtomatikament għal EPC skaduta u 
ma jibqgħux validi. 
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Qabel id-data ta' skadenza, il-professjonist jista' jitlob estensjoni tal-validità ta' 18-il 
xahar addizzjonali lill-AK domiċiljari li approvat l-applikazzjoni tal-EPC oriġinali. Meta 
professjonist jitlob l-estensjoni, l-AK domiċiljari tiġi notifikata b'email awtomatika u 
jintbagħat messaġġ permezz tas-sistema tal-IMI. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel 
fis-sistema għal Estensjoni tal-validitià tal-EPC mitluba. L-AK domiċiljari tista' 
tapprova jew tirrifjuta t-talba. 

Biex tapprova t-talba għall-estensjoni tal-validità: 

1. Ikklikkja l-buttuna Estendi l-validità meta tkun fil-vju dettaljata tal-
applikazzjoni  

2. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal EPC approvata (mobbiltà 
temporanja) u d-data ta' skadenza tiġi posposta għal 18-il xahar. L-applikant 
jiġi notifikat b'email awtomatika u jkun jista' jara t-tibdil fil-Front-office. 

 

Biex tirrifjuta t-talba għall-estensjoni tal-validità: 

1. Ikklikkja l-buttuna Irrifjuta l-estensjoni tal-validità meta tkun fil-vju dettaljata 
tal-applikazzjoni  

2. Titla' pop-up window. F'din il-window trid tipprovdi Ġustifikazzjoni għar-rifjut 
u d-dettalji dwar kif il-professjonist jista' jappella din id-deċiżjoni 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma biex tlesti l-azzjoni 

4. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal EPC approvata (mobbiltà 
temporanja), iżda d-data ta' skadenza tibqa' l-istess bħal fit-talba oriġinali. L-
applikant jiġi notifikat b'email awtomatika. 
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4 Trattar ta' applikazzjonijiet tal-EPC bħala stat membru 
ospitanti 

Għall-applikazzjonijiet tal-EPC għal każijiet ta' stabbiliment jew mobbiltà temporanja li 
jitolbu verifika minn qabel tal-kwalifiki, huwa l-istat membru ospitanti li jiddeċiedi 
dwar ir-rikonoxximent. Id-deċiżjonijiet possibbli huma: 

 Approvazzjoni: l-applikant jilħaq ir-rekwiżiti kollha u r-rikonoxximent 
jingħata; 

 Rifjut: l-applikant ma jilħaqx ir-rekwiżiti kollha u r-rikonoxximent għandu jiġi 
rifjutat; 

 Miżuri kumpensatorji: l-applikant irid jieħu miżuri kumpensatorji bħal 
korsijiet ta' taħriġ jew eżamijiet biex isir eliġibbli għar-rikonoxximent. Għalhekk, 
id-deċiżjoni hi posposta sakemm l-applikant ilesti l-miżuri imposti. 

F'dan l-istadju tal-proċedura, l-awtorità fl-istat membru ospitanti għandha żmien limitat 
disponibbli biex tieħu deċiżjoni. Jekk l-awtorità ma tieħu l-ebda azzjoni sat-tmiem ta' 
dak il-perjodu, l-applikazzjoni tal-EPC hi approvata awtomatikament u r-
rikonoxximent jingħata lill-professjonist, li mbagħad ikun eliġibbli biex jiġġenera 
ċertifikat tal-EPC validu. 

 

4.1 Pass 1 — Aċċessa u aċċetta applikazzjoni li daħlet 

Il-proċedura biex taċċessa u taċċetta applikazzjonijiet tal-EPC li jidħlu hi eżattament l-
istess bħal dik deskritta fil-Kapitoli 3.1 u 3.2. għall-AK domiċiljari. 

NOTA: l-applikazzjoni ma tistax tiġi miċħuda jekk intgħażel il-pajjiż il-
ħażin bħala stat membru ospitanti! Jekk il-professjonist għamel żball, 
għandu jirtira l-applikazzjoni. 

 

4.2 Pass 2 — Itlob dokumenti jew informazzjoni addizzjonali 

Ladarba taċċetta l-applikazzjoni trażmessa mill-AK domiċiljari, trid tivverifika jekk id-
dokumenti mitluba kollha ġewx ipprovduti u li ġew awtentikati, jew tal-anqas maħruġa 
b'dikjarazzjoni proviżorja. 

Jaf ikollok bżonn xi informazzjoni addizzjonali biex twettaq il-verifika finali tiegħek. 
Madankollu, tista' titlob biss l-informazzjoni permessa skont il-qafas legali tal-EPC. Biex 
tiġbor din l-informazzjoni tista': 

 tikkuntattja l-applikant direttament billi tibgħat messaġġ mis-sistema; 

 tikkuntattja l-AK domiċiljari billi tqiegħed kumment; 

 tikkuntattja l-AK domiċiljari jew kwalunkwe awtorità oħra rreġistrata fl-IMI billi 
tibgħat Talba għal informazzjoni. 

Jekk l-awtorità tiegħek titlob tariffi bħala l-istat membru ospitanti, trid titlob għat-tariffa 
f'dan l-istadju, kif rikjest mill-Artikolu 9(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni, (ara l-
Kapitolu 5.8 għal iktar dettalji). 
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Jekk jogħġbok ftakar li ma tistax twaqqaf l-arloġġ tar-rikonoxximent taċitu meta 
tiġbor l-informazzjoni addizzjonali jew titlob għall-pagament tat-tariffi. Tista' testendi d-
data ta' għeluq tar-rikonoxximent taċitu skont it-tabella tad-dati ta' għeluq fil-Kapitoli 
2.3. jew skont il-proċedura deskritta fil-kapitolu li jmiss. 

 

4.3 Pass 3 — Estendi r-rikonoxximent taċitu 

Jekk trid tiġbor dokumenti jew informazzjoni addizzjonali meta tivverifika applikazzjoni 
u taħseb li ma tkunx tista' tispiċċa l-ipproċessar fi żmien id-data ta' għeluq legali biex 
tilħaq deċiżjoni ta' rikonoxximent (ara t-tabella fil-Kapitolu 2.3), tista' testendi l-perjodu 
tar-rikonoxximent taċitu b'ġimagħtejn.  

Din l-estensjoni tista' tiġi ripetuta darba waħda biss, f'sitwazzjonijiet ġustifikati b'mod 
adegwat, jekk l-applikazzjoni hi għal professjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza. 

Biex testendi r-rikonoxximent taċitu: 

1. Ikklikkja l-buttuna Estendi r-rikonoxximent taċitu meta tkun fil-vju dettaljata 
għall-applikazzjoni aċċettata  

2. Titla' pop-up window. Trid tiddikjara r-raġuni għall-estensjoni fil-qasam 
Ġustifikazzjoni fil-window 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma. Id-data tar-rikonoxximent taċitu hi estiża 
b'ġimagħtejn. Jekk l-applikazzjoni hi għal professjoni fil-qasam tas-saħħa u s-
sikurezza, tkun tista' titlob estensjoni ta' ġimagħtejn addizzjonali 

4. Il-buttuna Estendi r-rikonoxximent taċitu tibqa' viżibbli anke wara t-tieni 
estensjoni. Jekk tikklikkjaha u l-każ speċifiku ma jippermettix estensjoni 
ulterjuri, se tara messaġġ ta' żball li jgħidlek li l-applikazzjoni diġà ġiet estiża 
għan-numru massimu ta' drabi. F'każijiet bħal dawn, id-data tar-rikonoxximent 
taċitu attwali ma tinbidilx. 

 

4.4 Pass 4 - Imponi miżuri kumpensatorji  

F'każijiet ta' stabbiliment taħt ir- reġim Sistema ġenerali jew f'każijiet ta' Mobbiltà 
temporanja b'verifika minn qabel tal-kwalifiki u bl-involviment tal-istat membru 
ospitanti, l-awtorità tiegħek tista' tqis li l-applikant ma laħaqx ir-rekwiżiti kollha tar-
rikonoxximent, anke jekk l-applikazzjoni hi korretta u ġew provduti d-dokumenti ta' 
appoġġ kollha u ġew ivvalidati mill-AK domiċiljari. Dan jista' jiġri minħabba differenzi 
sostanzjali bejn ir-rekwiżiti nazzjonali tiegħek u t-taħriġ u l-esperjenza tal-applikant. 
Biex jikseb ir-rikonoxximent, il-professjonist se jkollu jwettaq miżuri kumpensatorji 
fil-forma ta' perjodu ta' adattament jew test tal-aptitudni. 

Biex tinforma lill-professjonist dwar il-bżonn ta' miżuri kumpensatorji: 

1. Ikklikkja l-buttuna Itlob il-miżuri kumpensatorji meta tkun fil-vju dettaljata 
għall-applikazzjoni 

2. Titla' pop-up window, fejn trid tipprovdi Ġustifikazzjoni u tindika liema miżuri 
għandu jgħaddi minnhom l-applikant (tista' tipprovdi iktar dettalji f'dokument 
mehmuż mal-applikazzjoni) 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma biex tlesti l-azzjoni. Għal każijiet ta' stabbiliment 
l-istatus tal-applikazzjoni jinbidel għal Miżuri kumpensatorji mitluba u għal 
każijiet ta' mobbiltà temporanja b'verifika minn qabel taħt l-Artikolu 7(4) l-
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istatus jinbidel għal 'Qed tistenna konferma ta' opportunità għal test tal-
aptitudni'. Kemm il-professjonist kif ukoll l-AK domiċiljari huma notifikati 
b'email awtomatika. Il-professjonist se jkun jista' jara l-kontenut tal-miżuri 
kumpensatorji (u jiddawnlowdja d-dokument bid-dettalji) fil-Front-office. 

Għall-applikazzjonijiet ta' stabbiliment, ir-rikonoxximent taċitu issa hu sospiż 
sakemm l-awtorità tirrikordja r-riżultat tat-talba għal miżuri. Biex tirrikordja r-riżultat: 

1. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma l-miżuri kumpensatorji meta tkun fil-vju 
dettaljata għall-applikazzjoni 

2. Titla' pop-up window. Trid tipprovdi d-dettalji fil-qasam Ġustifikazzjoni 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma biex tlesti l-azzjoni  

4. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal Talba għal miżuri 
kumpensatorji magħluqa u l-arloġġ tar-rikonoxximent taċitu jerġa' jibda. 
Kemm l-applikant kif ukoll l-AK domiċiljari huma notifikati b'email awtomatika. 

F'dan il-punt tista' tapprova l-applikazzjoni, tirrifjuta l-applikazzjoni jew tagħmel talba 
ġdida għal miżuri kumpensatorji, filwaqt li terġa' twaqqaf l-arloġġ tar-rikonoxximent 
taċitu. 

 

Għal applikazzjonijiet ta' mobbiltà temporanja taħt l-Artikolu 7(4) (Verifika minn 
qabel tal-kwalifiki) l-awtorità tiegħek għandha xahar, mid-data meta titlob il-miżuri 
kumpensatorji, biex tikkonferma li l-professjonist ingħata l-opportunità li jagħmel test 
tal-aptitudni. Trid tipprovdi din il-konferma qabel ma tkun tista' tirrikordja r-riżultat 
tal-miżuri mitluba. Jekk tikkonferma l-opportunità ta' test tal-aptitudni, l-arloġġ tar-
rikonoxximent taċitu hu sospiż mid-data meta ntalbu l-miżuri kumpensatorji. Jekk ma 
tagħmilx dan fi żmien id-data ta' għeluq ta' xahar, l-arloġġ tar-rikonoxximent taċitu 
jibqa' għaddej u r-rikonoxximent jista' jingħata awtomatikament. 

Ladarba titlob il-miżuri kumpensatorji, biex tikkonferma li l-awtorità tiegħek tat lill-
professjonist l-opportunità li jagħmel test tal-aptitudni: 

1. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma t-test tal-aptitudni meta tkun fil-vju dettaljata 
għall-applikazzjoni 

2. Titla' pop-up window. Trid tipprovdi d-dettalji fil-qasam Ġustifikazzjoni 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma biex tlesti l-azzjoni  

4. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal Miżuri kumpensatorji 
mitluba u l-arloġġ tar-rikonoxximent taċitu jitwaqqaf mid-data meta ntalbu l-
miżuri kumpensatorji. Il-proċedura mbagħad tkompli skont il-passi taħt l-
applikazzjonijiet ta' stabbiliment, kif deskritt hawn fuq. 

 

4.5 Pass 5 — Irrifjuta r-rikonoxximent 

Jekk l-applikant ma jilħaqx ir-rekwiżiti kollha jew uħud mir-rekwiżiti u int tqis li ma 
tistax tapprova t-talba għal rikonoxximent: 

1. Ikklikkja l-buttuna Irrifjuta l-applikazzjoni tal-EPC meta tkun fil-vju dettaljata 
għall-applikazzjoni 

2. Titla' pop-up window fejn trid tiġġustifika r-rifjut u tipprovdi informazzjoni 
dwar kif l-applikant jista' jappella d-deċiżjoni 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma biex tlesti l-azzjoni. L-istatus tal-applikazzjoni se 
jinbidel fis-sistema għal Rifjutata mill-ospitanti (ġustifikazzjoni disponibbli) 
u l-professjonist u l-AK domiċiljari jiġu notifikati b'email awtomatika. 
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4. Jaf tkun trid tehmeż dokument li jispjega l-ġustifikazzjoni għar-rifjut u li jgħid 
lill-professjonist fejn jista' jsib informazzjoni dwar kif jappella d-deċiżjoni. Ara l-
Kapitolu 5.1 għal informazzjoni dwar kif tehmeż dokument ma' applikazzjoni. 

5. Tista' tiġġenera attestazzjoni bid-dettalji tar-rikonoxximent rifjutat billi 
tikklikkja l-buttuna Ikseb l-attestazzjoni tar-rifjut Il-professjonist jista' wkoll 
jiġġenera din l-attestazzjoni fil-Front-office.   

6. Jekk l-applikazzjoni għandha dan l-istatus, xorta tkun tista': 

 teditja d-dokumenti; 

 teditja d-dejta tal-professjonist; 

 tibgħat kummenti lill-AK domiċiljari. 

 

4.6 Pass 6 — Agħti r-rikonoxximent 

Jekk l-applikant jilħaq ir-rekwiżiti kollha u int tqis li tista' tagħti r-rikonoxximent: 

1. Ikklikkja l-buttuna Approva l-applikazzjoni tal-EPC meta tkun fil-vju dettaljata 
għall-applikazzjoni  

2. Titla' pop-up window b'talba għal konferma. Ikklikkja l-buttuna Iva biex 
tikkonferma l-approvazzjoni 

3. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal EPC approvata u l-
applikant u l-istat membru domiċiljari jiġu notifikati b'email awtomatika. 

4. Tista' tiġġenera ċ-ċertifikat tal-EPC meta l-applikazzjoni jkollha dan l-istatus. 
Biex tagħmel dan, ikklikkja l-buttuna Ikseb iċ-ċertifikat tal-EPC. Il-professjonist 
jista' wkoll jiġġenera l-istess ċertifikat fil-Front-office. 

 

4.7 Pass 7 — Irrevoka rikonoxximent mogħti 

Wara li tagħti r-rikonoxximent, jekk l-AK domiċiljari jew ospitanti tiskopri li d-deċiżjoni 
kienet ibbażata fuq informazzjoni mhux preċiża jew falza (bħal diploma falza), l-EPC 
approvata tista' tiġi revokata. Wara revoka, kwalunkwe ċertifikat tal-EPC ġġenerat fil-
passat ma jibqax validu. 

Deċiżjoni ta' revoka tista' twassal għal iktar azzjonijiet li tista' tieħu fis-sistema, bħall-
invalidazzjoni tad-dokument falz mehmuż mal-applikazzjoni oriġinali (Kapitolu 3.6), l-
introduzzjoni ta' sanzjoni dixxiplinarja (Kapitolu 5.4) jew l-introduzzjoni ta' twissija PQ. 

 

Biex tirrevoka EPC approvata: 

1.  Ikklikkja l-buttuna Irrevoka EPC approvata meta tkun fil-vju dettaljata għall-
applikazzjoni 

2. Titla' pop-up window fejn trid tiġġustifika r-revoka u tipprovdi informazzjoni 
dwar kif l-applikant jista' jappella d-deċiżjoni 

3. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma biex tlesti l-azzjoni  

4. L-istatus tal-applikazzjoni se jinbidel fis-sistema għal EPC revokata u l-

applikant u l-awtorità tal-istat membru l-ieħor jiġu notifikati b'email 

awtomatika. L-azzjonijiet tal-editjar u r-rapporti standard biss jibqgħu 

disponibbli għall-awtorità tiegħek. 
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5 Karatteristiċi addizzjonali disponibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti  

Is-sistema tal-IMI għandha numru ta' karatteristiċi addizzjonali li tista' tuża meta 
tittratta l-applikazzjonijiet tal-EPC. Dawn il-karatteristiċi addizzjonali jistgħu jgħinuk 
tikkomunika ma' atturi oħra fil-proċedura jew twettaq kompiti marbuta direttament jew 
indirettament mat-trattar ta' applikazzjoni speċifika. 

 

5.1 Ehmeż dokumenti ma' applikazzjoni tal-EPC 

Meta tkun qed tipproċessa applikazzjoni bħala AK domiċiljari jew ospitanti, jaf ikollok 

bżonn tehmeż xi dokumenti minħabba li: 

 l-awtorità tiegħek tista' tkun responsabbli għall-ħruġ tad-dokumenti mitluba; 

 id-dokumenti jirrappreżentaw evidenza tal-awtentiċità tad-dokumenti mitluba; 

 id-dokumenti jipprovdu informazzjoni dettaljata għall-professjonist dwar il-

miżuri kumpensatorji, il-ġusitifikazzjoni għar-rifjut, eċċ. 

Biex tehmeż dokument ġdid ma' applikazzjoni: 

1. Ikklikkja l-buttuna Editja d-dokumenti meta tkun fil-vju dettaljata għall-
applikazzjoni  

2. Ikklikkja l-buttuna Żid fin-naħa ta' fuq, fuq il-lemin tal-lista' ta' dokumenti. 

3. Daħħal id-dejta deskrittiva obbligatorja kollha għad-dokument 

4. Ikklikkja l-buttuna Applowdja fit-taqsima Dettalji tad-dokument. Din 
tapplowdja l-fajl bil-verżjoni elettronika tad-dokument 

5. Indika li d-dokument hu rilevanti għall-applikazzjoni in kwistjoni, ipprovdi 
dikjarazzjoni u ġustifikazzjoni 

6. Ikklikkja l-buttuna Issejvja d-dokumenti 

7. Id-dokument il-ġdid hu maħżun fis-sistema u llinkjat mal-applikazzjoni. Il-
professjonist u l-awtorità l-oħra involuta (jekk ikun hemm) jiġu notifikati 
b'email awtomatika. Id-dokument hu viżibbli wkoll għall-professjonist fis-sit tal-
Front-office u jista' jerġa' jintuża għal applikazzjonijiet futuri. 

 

5.2 Skambju ta' messaġġi mal-professjonist 

Waqt li tkun qed tittratta applikazzjoni tal-EPC bħala l-AK domiċilari jew ospitanti, jaf 
ikollok bżonn tikkuntattja lill-professjonist biex titolbu kjarifiki, informazzjoni 
addizzjonali, eċċ. 

Biex tibgħat messaġġ lill-professjonist: 

1. Ikklikkja t-tab Messaġġi meta tkun fil-vju dettaljata għall-applikazzjoni 

2. Fit-taqsima Messaġġi minn u għall-professjonist, ikklikkja l-buttuna Ibgħat 
messaġġ fin-naħa ta' fuq, fuq il-lemin tal-kaxxa tal-messaġġ 

3. Titla' pop-up window b'żewġt oqsma: għan u messaġġ. 
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4. Agħżel Għan għall-messaġġ u imla l-parti tat-test ħieles li tara fuq l-iskrin, waqt 
li tiżgura li għażilt il-lingwa t-tajba 

5. Meta tlesti, ikklikkja l-buttuna Ibgħat fil-pop-up window 

6. Is-sistema tibgħat messaġġ lill-professjonist fil-Front-office u żżid il-messaġġ 
mal-lista ta' messaġġi. Il-professjonist hu notifikat ukoll permezz ta' email 
awtomatika li ntbagħat messaġġ ġdid minn awtorità kompetenti. 

 

5.3 Skambju ta' messaġġi u informazzjoni ma' awtoritajiet kompetenti 

oħrajn 

Ladarba applikazzjoni tkun ġiet trażmessa lill-AK ospitanti, jaf ikollok bżonn tikkuntattja 
l-awtorità l-oħra b'mistoqsijiet speċifiċi jew biex titlobhom iktar kjarifiki. 

Biex tibgħat messaġġ lill-awtorità l-oħra involuta f'applikazzjoni: 

1. Ikklikkja t-tab Messaġġi meta tkun fil-vju dettaljata għall-applikazzjoni  

2. Fit-taqsima Messaġġi bejn l-awtoritajiet, ikklikkja l-buttuna Żid kumment fin-
naħa ta' fuq, fuq il-lemin tal-kaxxa tal-messaġġ 

3. TItla' pop-up window b'żewġt oqsma: tip u kumment 

4. Agħżel Tip għall-messaġġ u imla l-parti tat-test ħieles li tara fuq l-iskrin, waqt li 
tiżgura li għażilt il-lingwa t-tajba 

5. Meta tlesti, ikklikkja l-buttuna Issejvja fil-pop-up window 

 

Is-sistema tissejvja l-kumment fil-lista tal-kummenti u tinnotifika lill-awtorità l-oħra 

permezz ta' email awtomatika li żdied kumment ġdid. 

NOTA:  il-professjonist ma jistax jara dawn il-kummenti fil-Front-office. 

 

5.4 L-editjar tad-dejta tal-professjonist 

Professjonist jista' jitlob lill-awtorità tiegħek biex temenda xi dejta personali, 
pereżempju jekk il-professjonist għandu dokument tal-identità ġdid u din l-
informazzjoni trid tiġi aġġornata fis-sistema. 

F'każijiet ġustifikati, l-awtorità tiegħek jista' wkoll ikollha bżonn taġġorna l-profil tal-
professjonist biex iżżid sanzjoni dixxiplinarja relatata ma' projbizzjoni jew restrizzjoni 
u li għandha konsegwenzi għat-tkomplija tal-attivitajiet mill-professjonist. 

Biex taġġorna d-dejta tal-professjonist: 

1. Ikklikkja l-buttuna Editja d-dejta tal-professjonist meta tkun fil-vju dettaljata 
għall-applikazzjoni 

2. Se tara l-oqsma fil-mowd tal-editjar 

3. Biddel l-oqsma fejn neċessarju 

4. Jekk ikollok bżonn iżżid sanzjoni dixxiplinarja: 

 Ikklikkja l-buttuna Żid fin-naħa ta' fuq, fuq il-lemin tal-kaxxa Sanzjonijiet 
dixxiplinarji. 

 Daħħal id-dejta dwar: 

o il-professjoni 
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o il-qorti nazzjonali jew l-awtorità li imponiet is-sanzjoni 

o il-pajjiż u possibbilment id-dettalji ta' kuntatt tal-qorti 

o it-tip ta' deċiżjoni: projbizzjoni jew restrizzjoni 

o ir-raġuni: sostanzjali jew oħra 

o in-natura: permanenti jew temporanja 

o għas-sanzjonijiet temporanji, it-tul ta' żmien.  

5. Meta tagħmel l-emendi neċessarji jew tipprovdi d-dejta obbligatorja kollha dwar 
sanzjoni dixxiplinarja, ikklikkja l-buttuna Issejvja l-profil fit-toolbar ewlenija 

6. Titla' pop-up window fejn trid tipprovdi ġustifikazzjoni għall-aġġornament 

7. Ikklikkja l-buttuna Ikkonferma meta tlesti. Is-sistema tapplika t-tibdil fid-dejta 
tal-professjonist u tinnotifika lill-professjonist u lill-awtorità l-oħra (jekk 
rilevanti) permezz ta' email awtomatika. 

 

NOTA: id-dettalji tal-professjonist jistgħu jiġu emendati biss minn awtorità 
kompetenti ladarba tkun ġiet sottomessa l-ewwel applikazzjoni. 

 

5.5 Tneħħija tad-dejta personali 

Meta professjonist jissottometti talba fil-Front-office biex ineħħi dejta personali, is-
sistema tibgħat email awtomatika li tinnotifika lill-AK domiċiljari b'aċċess għall-
applikazzjoni l-iktar reċenti sottomessa mill-professjonist. Fil-vju dettaljata għal din l-
applikazzjoni, se tkun  disponibbli azzjoni ġdida għall-utent tal-AK domċiljari fil-forma 
tal-buttuna Irrikonoxxi t-tneħħija tal-profil. 

Skont ir-Regolament tal-IMI (UE) (1024/2012), meta t-tneħħija hi kkonfermata mill-
awtorità tiegħek: 

 Id-dejta personali tas-suġġett tibqa' viżibbli fis-sistema għal 6 xhur biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni għal proċeduri 
sussegwenti wara r-rikonoxximent. Madankollu, l-ebda azzjoni mhi disponibbli 
għall-awtoritajiet kompetenti ħlief il-ġenerazzjoni ta' rapporti standard. 

 Wara l-ewwel 6 xhur, id-dejta personali u d-dokumenti huma blukkati u ma 
jibqgħux viżibbli fis-sistema għal 18-il xahar. 

 Wara dawn it-18-il xahar, id-dejta personali u d-dokumenti jitħassru 
kompletament mis-sistema. 

 

Biex tipproċedi bit-tneħħija tad-dejta personali: 

1. Ikklikkja n-numru tar-Rikjesta għat-tneħħija tal-profil tal-professjonist fid-
dashboard 

2. Ikklikkja darbtejn fuq l-applikazzjoni fil-lista tar-riżultati tat-tiftix biex tiftaħ il-
vju dettaljata 

3. Ikklikkja l-buttuna Irrikonoxxi t-tneħħija tal-profil: 

 L-applikazzjonijiet tal-EPC kollha tal-professjonist fis-sistema se jiġu 
depersonalizzati bl-użu tal-proċess f'żewġ passi deskritti hawn fuq u l-
istatus tagħhom se jinbidel għal Ikkanċellat - talba għal tħassir 
rikonoxxuta 
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 Il-professjonist u l-awtoritajiet kompetenti kollha li trattaw kwalunkwe 
applikazzjoni se jiġu notifikati b'emails awtomatiċi.    

NOTA: id-dejta u d-dokumenti kollha jitneħħew kompletament mill-Front-
office hekk kif il-professjonist jikkonferma t-talba. Madankollu, il-kont tal-
Front-office tal-professjonist biss jinqered, waqt li l-kont tas-Sistema ta' 
Awtentikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jibqa' disponibbli. Jekk il-
professjonist jipprova jilloggja, irid jinħoloq kont tal-EPC ġdid, iżda ma 
jkunx assoċjat mal-applikazzjonijiet sottomessi bil-kont preċedenti. 

 

5.6 Applikazzjonijiet bil-miktub 

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-EPC, l-istati membri jistgħu 
jippermettu lill-professjonisti japplikaw għal rikonoxximent bil-miktub. Jekk l-awtorità 
tiegħek tixtieq tittratta applikazzjoni bil-miktub permezz tal-proċedura onlajn tal-EPC, 
trid iddaħħal l-applikazzjoni fis-sistema f'isem il-professjonist. 

Biex tagħmel dan, trid tilloggja fil-Front-office f'kont speċjali li jista' jinħoloq mill-
Ħelpdesk tal-IMI fuq talba tal-istat membru tiegħek. Dan il-kont speċjali jippermettilek 
toħloq profil u tissottometti l-applikazzjonijiet f'isem il-professjonist. 

 

5.7 Verifika tal-validità għal partijiet terzi 

Il-verifika tal-validità tal-EPC hi sistema separata li tippermetti lill-pubbliku jivverifika l-
awtentiċità ta' ċertifikat tal-EPC onlajn. 

Bħala utent tal-awtorità tal-EPC, m'hemmx għalfejn tuża din l-għodda onlajn biex 
tivverifika l-awtentiċità tal-EPC għax għandek aċċess dirett għall-fajl, sakemm l-awtorità 
tiegħek ma kinitx involuta. 

Biex tivverifika l-awtentiċità ta' ċertifikat tal-EPC onlajn: 

1. Iftaħ is-Sistema tal-verifika tal-validità mil-link ippubblikata f'L-Ewropa Tiegħek 

2. Daħħal id-dejta li ġejja: 

 In-numru tal-EPC 

 It-tip ta' dokument tal-identità 

 In-numru tad-dokument tal-identità 

3. Agħmel it-test CAPTCHA 

4. Ikklikkja l-buttuna Iċċekkja l-validità 

5. Se tara wieħed minn dawn ir-riżultati possibbli: 

 In-numru taċ-ċertifikat tal-EPC ma jeżistix 

 In-numru taċ-ċertifikat tal-EPC ma jaqbilx mal-prova ta' identità rrekordjata 

 L-EPC mhix valida jew skadiet 

 L-EPC valida: isem, professjoni, għan, pajjiż tad-destinazzjoni, dettalji oħra. 

 

NOTA: in-numru tal-prova ta' identità mdaħħal fil-verifika tal-validità jrid 
jittieħed mid-dokument ta' identità attwali (karta tal-ID jew passaport) 
ipprovdut mill-professjonist flimkien maċ-ċertifikat tal-EPC printjat. 
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5.8 Trattar ta' pagamenti tat-tariffi 

Il-pagament tat-tariffi mhux integrat fil-proċedura tal-EPC u jrid jiġi trattat barra l-IMI. 
Madankollu, peress li l-pagament tat-tariffi jista' jkollu impatt fuq jekk l-awtorità tiegħek 
tistax tipproċedi bl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet, trid tkun taf kif tqis dan il-fattur 
meta tittratta mal-proċedura fl-IMI. 

Jekk l-awtorità tiegħek titolbok tħallas it-tariffi meta tkun qed tipproċessa l-
applikazzjonijiet tal-EPC bħala l-AK domiċiljari, għandek dawn l-opzjonijiet: 

1. Tista' tibgħat messaġġ lill-professjonist permezz tal-IMI, kif deskritt fil-Kapitolu 
5.2, billi tindika l-ammont tat-tariffi u kif iridu jitħallsu 

2. Tista' tibgħat messaġġ lill-professjonist, bħal fl-opzjoni preċedenti, u tehmeż 
invojs mal-applikazzjoni bid-dettalji kollha dwar il-pagament  

3. Mal-opzjoni preċedenti tista' titlob prova ta' pagament, u tittrattah bħala 
dokument nieqes. Din it-talba hi possibbli biss għal 7 ijiem kalendarji minn meta 
tiġi sottomessa l-applikazzjoni. B'dan il-mod, il-proċedura tista' tiġi sospiża waqt 
li tistenna li jitħallsu t-tariffi 

4. Tista' tikkuntattja lill-professjonist barra s-sistema tal-IMI u taqblu dwar kif se 
jsir il-pagament. 

Jekk l-awtorità tiegħek titlob il-ħlas it-tariffi meta tkun qed tipproċessa l-
applikazzjonijiet tal-EPC bħala l-AK ospitanti, għandek dawn l-opzjonijiet: 

1. Tista' tibgħat messaġġ lill-professjonist permezz tal-IMI, kif deskritt fil-Kapitolu 
5.2, billi tindika l-ammont tat-tariffi u kif iridu jitħallsu 

2. Tista' tibgħat messaġġ lill-professjonist, bħal fl-opzjoni preċedenti, u tehmeż 
invojs mal-applikazzjoni bid-dettalji kollha dwar il-pagament 

3. Tista' tikkuntattja lill-professjonist barra s-sistema tal-IMI u taqblu dwar kif se 
jsir il-pagament. 

Meta tipproċessa l-applikazzjonijiet tal-EPC bħala AK ospitanti, ma tistax tissospendi r-
rikonoxximent taċitu billi titlob prova ta' pagament u tittrattah bħala dokument nieqes. 
Madankollu, tista' testendi l-approvazzjoni taċita b'ġimagħtejn waqt li tistenna l-
pagament. Xorta tista' tibgħat messaġġ lill-professjonist biex titolbu japplowdja prova 
tal-pagament. 
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6 Assenjar ta' applikazzjonijiet tal-EPC lill-awtoritajiet 
kompetenti. 

Minħabba d-dati ta' għeluq stretti ħafna għall-ipproċessar tal-applikazzjonijiet tal-EPC, 

is-sistema trid tiżgura li jitwasslu lill-awtorità kompetenti t-tajba fl-iqsar żmien 

possibbli. 

Fis-sistema tal-IMI, l-applikazzjonijiet sottomessi jitwasslu lill-awtoritajiet kompetenti 

abbażi tal-kompetenzi tal-awtoritajiet, li huma determinati bl-użu ta' kombinazzjoni ta' 

tliet fatturi: 

 iż-żona ġeografika: livell nazzjonali, reġjonali jew lokali 

 il-professjoni 

 ir-reġim. 

Kull kombinazzjoni possibbli ta' dawn it-tliet fatturi idealment għandha tidentifika 

awtorità kompetenti waħda responsabbli għat-trattar ta' applikazzjoni tal-EPC. 

Madankollu, minħabba l-forom varji ta' organizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika 

fl-istati membri, ma nistgħux neskludu l-possibbiltà li iktar minn awtorità kompetneti 

waħda tista' tiġi identifikata minn kombinazzjoni waħda ta' fatturi. 

Madankollu biex jikkonformaw ma' kompiti stipulati fir-Regolament ta' 

Implimentazzjoni, l-awtoritajiet iridu jkunu stabbiliti fis-sistema tal-IMI b'wieħed mir-

rwoli tekniċi stabbiliti hawn taħt, jew bit-tnejn. Dawn huma użati mis-sistema biex jiġi 

determinat eżattament liema awtorità għandha tirċievi applikazzjoni partikolari: 

1. Riċevitur difolt tal-EPC: din hi l-awtorità li tirċievi l-applikazzjonijiet 

sottomessi kollha li jidħlu minn professjonist jew li ġew trażmessi mill-AK 

domiċiljari għal żona ġeografika, professjoni jew reġim definiti b'mod ċar.   

Pereżempju, jekk l-applikazzjoni tikkonċerna l-professjoni ta' infermier 

responsabbli għall-kura ġenerali taħt ir-reġim Sistema ġenerali u jekk l-istat 

membru domiċiljari identifikat hu Franza, l-applikazzjoni tintbagħat lill-awtorità 

kompetenti ABC fi Franza jew f'wieħed mid-dipartimenti tagħha. 

2. Koordinatur difolt tal-EPC: din hi l-awtorità għand min jintbagħtu 

awtomatikament l-applikazzjonijiet (għal żona ġeografika, professjoni u reġim) 

jekk ma jiġux aċċettati mir-Riċevitur difolt fi żmien ġimagħtejn mis-sottomissjoni 

jew it-trażmissjoni mill-AK domiċiljari. 

Meta l-istati membri jkunu qed jiddeċiedu liema awtoritajiet jistgħu potenzjalment 

jittrattaw l-applikazzjonijiet tal-EPC, se jiffaċċaw ċerti limiti meta jassenjaw ir-rwoli 

tekniċi: 

 Limiti meta jiġi assenjat ir-rwol ta' riċevitur difolt: 

o Tal-anqas awtorità waħda fi stat membru trid tingħata r-rwol ta' 

riċevitur difolt għal kull professjoni (jew għall-professjonijiet kollha); 

o F'ċerta żona ġeografika ta' kompetenza, professjoni u reġim, awtorità 

waħda biss tista' tingħata r-rwol ta' riċevitur difolt; 
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o Jekk ikun hemm il-bżonn li jiġu rreġistrati atkar minn awtorità waħda 

għall-istess professjoni u reġim fl-istess żona ġeografika, ir-riċevitur 

difolt se jalloka l-applikazzjonijiet li jidħlu lill-awtoritajiet l-oħrajn. 

 Limiti meta jiġi assenjat ir-rwol ta' koordinatur difolt: 

o Tal-anqas awtorità waħda fi stat membru trid tingħata r-rwol ta' 

koordinatur difolt; 

o F'ċerta żona ġeografika ta' kompetenza, professjoni u reġim, awtorità 

waħda biss tista' tingħata r-rwol ta' koordinatur difolt; 

 

Minħabba l-limiti hawn fuq, l-istati membri jistgħu jistrutturaw in-netwerk ta' 

awtoritajiet kompetenti b'mod flessibbli ħafna u b'mod li hu adatt għall-istruttura 

amministrattiva fis-seħħ f'dak il-pajjiż. 

Eżempji ta' strutturi possibbli: 

1. Awtorità kompetenti waħda fil-livell nazzjonali tingħata r-rwoli ta' koordinatur 
difolt u ta' riċevitur difolt għall-professjonijiet kollha. Dan ifisser li kwalunkwe 
applikazzjoni li tidħol f'dak il-pajjiż se tiġi riċevuta minn din l-awtorità, li 
mbagħad tibgħatha lill-awtorità t-tajba. 

2. Awtorità kompetenti waħda fil-livell nazzjonali tingħata r-rwol ta' koordinatur 
difolt għall-professjonijiet kollha, u awtorità waħda fil-livell nazzjonali tingħata 
r-rwol ta' riċevitur difolt għal kull professjoni differenti. 

3. L-istrutturi hawn fuq huma organizzati fil-livell reġjonali, eċċ. 
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7 Glossarju 

Fit-tabella hawn taħt issib spjegazzjoni sempliċi tat-termini użati f'din il-gwida. 

 

Terminu Spjegazzjoni 

Karta Professjonali 
Ewropea - EPC 

L-EPC hi l-ewwel proċedura elettronika fl-UE kollha, li tippermetti 
lill-professjonisti li l-kwalifiki tagħhom ikunu rikonoxxuti fil-kuntest 
tal-istabbiliment jew il-provvista ta' servizzi fuq bażi temporanja jew 
okkażjonali f'pajjiż ieħor minn dak tal-istabbiliment legali jew tar-
residenza kurrenti 

Front-office tal-EPC u 
Back-office tal-IMI 

Il-Front-office tal-EPC hi pjattaforma tal-web aċċessibbli għall-
professjonisti biex jitolbu r-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
tagħhom.  

Il-Back-office tal-IMI hi pjattaforma tal-web użata mill-awtoritajiet 
kompetenti biex jittrattaw l-applikazzjonijiet tal-EPC 

Applikazzjoni tal-EPC Rikjesta f'forma elettronika għar-rikonoxximent ta' kwalifika 
professjonali sottomessa minn professjonist fil-Front-office tal-EPC u 
li fiha l-informazzjoni neċessarja u d-dokumenti ta' appoġġ kollha 
mitluba mill-istat membru ospitanti 

Ċertifikat tal-EPC Dokument PDF iffirmat b'mod diġitali li jistgħu jiġġeneraw il-
professjonisti jew l-awtoritajiet kompetenti meta jkun ingħata r-
rikonoxximent mitlub tal-kwalifika professjonali. Fih l-informazzjoni 
li tidentifika lill-professjonist u d-dettalji tar-rikonoxximent mogħti.   

Verifika tal-validità 
minn partijiet terzi 

Għodda tal-web miftuħa għall-pubbliku għall-verifika tal-awtentiċità 
u l-validità ta' ċertifikat tal-EPC 

Stat Membru 
domiċiljari 

Il-pajjiż tal-UE fejn il-professjonist hu stabbilit legalment meta 
jagħmel l-applikazzjoni jew fejn il-professjonist ikkwalifika, jekk ikun 
għadu mhux stabbilit legalment 

Stati Membri ospitanti Il-pajjiż tal-UE fejn il-professjonist biħsiebu jistabbilixxi ruħu jew 
jipprovdi servizzi fuq bażi temporanja jew okkażjonali u fejn, għal 
dawn l-iskopijiet, il-kwalifiki professjonali tiegħu jeħtieġ li jiġu 
rikonoxxuti 

Awtorità kompetenti 
domiċiljari (AK) 

L-awtorità fil-pajjiż domiċiljari responsabbli biex tittratta l-
applikazzjonijiet tal-EPC sottomessi skont il-kompetenzi tagħha 
f'termini ta' żona ġeografika, professjoni u reġim ta' rikonoxximent 

Awtorità kompetenti 
ospitanti (AK) 

L-awtorità fil-pajjiż ospitanti responsabbli biex tittratta l-
applikazzjonijiet tal-EPC trażmessi mill-AK domiċiljari skont il-
kompetenzi tagħha f'termini ta' żona ġeografika, professjoni u reġim 
ta' rikonoxximent 

Reġim ta’ 
rikonoxximent 

It-tip ta' proċedura amministrattiva għar-rikonoxximent ta' kwalifika 
professjonali applikabbli għal każ speċifiku 
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Terminu Spjegazzjoni 

Rikonoxximent 
awtomatiku 

Reġim ta' rikonoxximent applikabbli għal professjonijiet regolati li l-
kundizzjonijiet ta' taħriġ minimu tagħhom huma armonizzati fil-livell 
Ewropew (tobba, infermiera responsabbli għall-kura ġenerali, 
dentisti, veterinarji, qwiebel, farmaċisti u arkitetti) jew 
okkupazzjonijiet rikonoxxuti b'mod reċiproku abbażi tal-esperjenza 
professjonali fis-setturi tal-artiġjanat, is-snajja' u l-industrija 

Sistema ġenerali Reġim ta' rikonoxximent applikabbli għall-professjonijiet li ma 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent awtomatiku 

Verifika minn qabel 
tal-kwalifiki 

Reġim ta' rikonoxximent li jitlob verifika tal-kwalifiki fil-pajjiż tad-
destinazzjoni f'każ ta' mobbiltà temporanja 

Rikonoxximent taċitu Rikonoxximent mogħti awtomatikament mis-sistema meta l-AK 
ospitanti ma tiħux deċiżjoni fi żmien id-data ta' għeluqapplikabbli 
għall-każ speċifiku 

Miżuri kumpensatorji Mekkaniżmi għall-valutazzjoni ta' għarfien teoretiku u ħiliet prattiċi li 
jistgħu jintalbu għall-aċċess ta' professjonijiet li jaqgħu taħt ir-reġim 
tas-sistema ġenerali f'każ ta' differenzi sostanzjali bejn iż-żewġ stati 
membri involuti 

Riċevitur difolt tal-EPC L-awtorità li tirċievi l-applikazzjonijiet sottomessi kollha li jidħlu 
minn professjonist jew trażmessi mill-AK domiċiljari għal żona 
ġeografika, professjoni jew reġim speċifiku. 

Koordinatur difolt tal-
EPC 

L-awtorità għand min jintbagħtu awtomatikament l-applikazzjonijiet 
jekk mhumiex aċċettati mir-Riċevitur difolt fi żmien ġimagħtejn mis-
sottomissjoni jew it-trażmissjoni mill-AK domiċiljari. 
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8 Riżorsi 
 

SIT WEB TAL-IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

 

ĦELPDESK TAL-IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

 

KOORDINATURI NAZZJONALI TAL-IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_mt.htm  

 

IS-SIT WEB "L-EWROPA TIEGĦEK" 

http://europa.eu/youreurope/  

 

PAĠNI DWAR IL-"MOVIMENT ĦIELES TAL-PROFESSJONISTI": 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_mt.htm
http://europa.eu/youreurope/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/

