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Suġġett: Petizzjoni 1862/2008, imressqa minn Sancho Rodríguez Villar, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar l-għarfien u l-validazzjoni tal-istudji mediċi 
speċjalizzati li għamel

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li l-awtoritajiet Spanjoli (il-Ministeri għall-Edukazzjoni u għas-Saħħa) 
qegħdin jirrifjutaw li jagħrfu s-seba’ snin ta’ studju mediku speċjalizzat (anestesjoloġija u 
mediċina għall-kura intensiva) li għamel fir-Renju Unit mill-2001 sal-2007. Din is-
sitwazzjoni, li tagħmilha diffiċli għalih li jipprattika fi Spanja, fil-fatt hija marbuta kemm mal-
moviment liberu ta’ persuni kif ukoll mar-rikonoxximent ta’ kwalifiki (Direttiva 2005/36/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ 
kwalifiki professjonali). Bħala riżultat, il-petizzjonant kellu jerġa’ jibda l-istudji speċjalizzati 
tiegħu fl-anestesija fi Spanja (eżaminiazzjoni u taħriġ ta’ apprendisti mediċi residenti). Il-
petizzjonant qed jitlob li l-istudji speċjalizzati tiegħu jiġu rikonoxxuti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant għandu kwalifika fil-mediċina bażika u segwa taħriġ ta’ speċjalizzazzjoni fir-
Renju Unit fil-qasam tal-anestesjoloġija u tal-mediċina għall-kura intensiva, iżda 
għaldaqstant, hu ma kisibx il-kwalifiki ta’ speċjalista korrispondenti fir-Renju Unit. Wara 
dan, il-petizzjonant ried ikompli t-taħriġ tiegħu ta’ speċjalista fi Spanja. Minkejja dan, huwa 
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kellu jerġa’ jibda’ t-taħriġ ta’ speċjalista, minħabba li l-awtoritajiet Spanjoli ma ridux 
jaċċettaw il-parti tat-taħriġ ta’ speċjalista li hu segwa fir-Renju Unit. Fil-fehma tal-
petizzjonant, l-awtoritajiet Spanjoli għandhom jaċċettaw it-taħriġ li huwa segwa fir-Renju 
Unit. 

Id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali tinkorpora 
dispożizzjonijiet li jarmonizzaw ir-rekwiżiti minimi tat-taħriġ u waqqfet sistema ta’ 
rikonoxximent tad-diplomi mediċi. Minkejja dan, id-direttiva tirrigwarda biss rikonoxximent 
ta’ kwalifiki mediċi ladarba jinkisbu. 

Hemm il-possibilità li l-Istati Membri jaċċettaw li parti mit-taħriġ ta’ speċjalista jkun ġie 
segwit fi Stat Membru ieħor sakemm l-awtoritajiet kompetenti tagħhom ikunu f’pożizzjoni li 
jivverifikaw ikunx hemm konformità mar-rekwiżiti minimi tat-taħriġ kif inhu stipulat fid-
Direttiva 2005/36/KE jew le.  Minkejja dan, din hija sempliċement possibilità u mhix obbligu 
impost mil-liġi tal-UE. 

Konklużjoni

Għalhekk, ma hemm l-ebda ksur tal-liġi tal-UE minn Spanja fir-rigward tal-Aquis dwar ir-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali. 

Għaldaqstant, ta’ min jiġbed l-attenzjoni tal-awtoritajiet Spanjoli li r-rifjut li jirrikonoxxu, 
mingħajr ġustifikazzjoni adegwata, perjodu ta’ taħriġ li jkun sar fi Stat Membru ieħor, jista’ 
jiġi interpretat bħala l-penalizzazzjoni ta’ ċittadin Ewropew talli eżerċita d-dritt tiegħu għall-
moviment liberu u talli segwa taħriġ fi Stat Membru ieħor.


