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Suġġett: Petition 0347/2009, ippreżentata minn Raúl Barrios Martinez, ta’
nazzjonalità Brittanika, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Spanjoli li japplikaw 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 93/16/KEE biex tiffaċilita l-
moviment liberu tat-tobba u r-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi, 
ċertifikati u evidenzi oħra ta’ kwalifiki formali tagħhom, id-Direttiva 
2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’
kwalifiki professjonali, u d-dispożizzjonijiet tat-Trattat KE dwar id-dritt ta’
stabbiliment 

1 Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant għandu titolu akkademiku fil-mediċina mogħti mill-Università ta’ Cartagena 
(il-Kolumbja), li skont il-ftehima kulturali bejn Spanja u l-Kolumbja, huwa rikonoxxut fi 
Spanja. Huwa sussegwentament għamel taħriġ mediku speċjalistiku, minkejja li ma ngħatax 
it-titolu akkademiku Spanjol fTítulo de Especialista’. Wara, il-petizzjonant mar jgħix fir-
Renju Unit, fejn huwa għamel aktar taħriġ speċjalizzat li wassal sabiex huwa jitniżżel fir-
reġistru Brittaniku tal-ispeċjalisti. Fl-2007, il-petizzjonant mar lura fi Spanja u, bl-għan li 
jeżerċita l-professjoni tiegħu bħala kirurgu speċjalista, applika għal rikonoxximent tat-taħriġ 
speċjalizzat Brittaniku tiegħu skont id-dispożizzjonijiet tad-direttivi msemmija hawn fuq. L-
awtoritajiet Spanjoli kompetenti rrifjutaw l-applikazzjoni tal-petizzjonant u infurmawh li d-
Direttiva tal-Parlament-Kunsill 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali 
ma ġietx trasposta fil-liġi nazzjonali Spanjola. Il-petizzjonant, li l-karriera professjonali tiegħu 
ġiet inibita serjament minn din is-sitwazzjoni, qiegħed jitlob lill-Parlament biex jikkuntattja 
lill-awtoritajiet Spanjoli bl-għan li jiżgura li finalment huma jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni 
tal-UE implimentata f’dan il-qasam. 

2 Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3 Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Skont l-informazzjoni provduta, il-petizzjonant għandu kwalifika medika bażika li huwa kiseb 
fl-1989 fil-Kolombja. Fl-1993 huwa ngħata aċċess għal taħriġ speċjalizzat fi Spanja iżda l-
awtoritajiet Spanjoli ddikjaraw li huma ma jirrikonoxxux id-diploma medika bażika li hu 
kiseb fil-Kolombja.

Wara t-taħriġ tiegħu fi Spanja, hu kiseb ċertifikat Spanjol fejn kien hemm miktub li huwa 
segwa programm sħiħ ta’ studji tal-programm speċjalizzat fit-‘Traumatología y Cirurgía 
Ortopédica’. 

Fl-1995 u fl-1996, il-petizzjonant kompla jitħarreġ fit-Trawma u l-Kirurġija Ortopedika fir-
Renju Unit iżda dan wassalx għal diploma ġdida.

Wara dan, il-petizzjonant mar l-Istati Uniti tal-Amerika biex jitħarreġ ukoll f’qasam 
speċjalizzat li jaqa’ taħt il-kirurġija fuq is-sinsla u l-kirurġija rikostruttiva tal-ġenbejn u tal-
irkoppa. 

Fuq il-bażi tat-taħriġ li kien irċieva, il-petizzjonant issottometta d-diversi talbiet segwenti 
għar-rikonoxximent fi Spanja u fir-Renju Unit: 

- Fl-1998, il-petizzjonant applika fi Spanja għar-rikonoxximent tat-taħriġ tiegħu. Dakinhar l-
applikazzjoni tiegħu ġiet miċħuda minħabba li kien ta’ nazzjonalità Kolombjana.

- Fl-1999, il-petizzjonant beda jirrisiedi fir-Renju Unit, fejn issieħeb mal-Kunsill tal-Mediċina 
Ġenerali bħala ‘prattikant mediku’ u ħadem f’pożizzjonijiet rikonoxxuti kemm bħala taħriġ
kif ukoll mhux bħala taħriġ. Huwa rċieva ċertifikat ta’ ekwivalenza iżda mhux il-kwalifika 
speċjalizzata meħtieġa, jiġifieri ċ-‘Ċerifikat ta’ kompletazzjoni ta’ taħriġ speċjalizzat’
minħabba li huwa m’għamilx l-eżami li huwa meħtieġ biex jingħata dan iċ-ċertifikat.  

- Fl-2000, hu applika wkoll biex jiġi rreġistrat bħala speċjalista fir-Renju Unit. Minkejja dan, 
l-awtoritajiet tar-Renju Unit ċaħdu l-applikazzjoni tiegħu, minħabba li apparentement hu ma 
kienx jissodisfa r-rekwiżiti tat-taħriġ għat-tobba skont id-Direttiva 93/16/KEE (li ġiet 
imħassra u sostitwita bid-Direttiva 2005/36/KE).

- Fl-2000, il-petizzjonant applika wkoll għal diploma Spanjola ta’ speċjalista bl-isem ta’
‘‘Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología”. 

- Fl-2007, hu applika fi Spanja għar-rikonoxximent tat-taħriġ li kien ħa fir-Renju Unit u fl-
Istati Uniti. L-awtoritajiet Spanjoli rrifjutaw li jirrikonoxxuh bħala speċjalista.

Il-petizzjonant iqis li kemm l-awtoritjiet ta’ Spanja kif ukoll tar-Renju Unit kisru l-liġi tal-UE. 

Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
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Il-Kummissjoni Ewropea hija konxja mill-problemi tal-petizzjonant minħabba li hu 
ssottometta lmenti kemm kontra Spanja kif ukoll kontra r-Renju Unit. 

Fir-rigward tal-ilment kontra Spanja, għandu jiġi kkunsidrat dan li ġej. 

Fl-1998 u fl-2000, il-petizzjonant applika għar-rikonoxximent fi Spanja tat-taħriġ tiegħu biex 
jikseb id-diploma ta’ speċjalista ‘Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología’. 
Minkejja dan, id-Direttiva 2005/36/KE ma tobbilgax lill-Istati Membri jaċċettaw partijiet tat-
taħriġ li jkunu saru fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz (Artikolu 3 (1) tad-Direttiva 
2005/36/KE u l-kawża sussegwenti Tennah-Durez C-110/01). 

Imbagħad, fl-2007, il-petizzjonant applika għal darba oħra għar-rikonoxximent fi Spanja tat-
taħriġ li għamel fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti. Flimkien ma’ dan, hu sottometta ċertifikat ta’
reġistrazzjoni bħala prattikant mediku u r-reġistrazzjoni tiegħu bħala speċjalista fir-Renju 
Unit. Huwa enfasizza li dan kien dokument ġdid b’żieda ma’ dak li ssottometta fl-1998 u fl-
2000. L-awtoritajiet kompetenti talbuh jissottometti kopja tal-kwalifika tiegħu ta’ speċjalista
tar-Renju Unit taċ-‘Ċerifikat ta’ kompletazzjoni ta’ taħriġ speċjalizzat’ elenkat f’Anness V, 
5.1.3 tad-Direttiva, li hu ma kellux. Minħabba f’hekk, l-awtoritajiet Spanjoli rrifjutaw li 
jirrikonoxxuh bħala speċjalista. It-taħriġ li segwa l-petizzjonant fir-Renju Unit ma wassal 
għall-ebda kwalifika speċjalizzata rikonoxxuta skont l-Artikolu 25 tad-Direttiva 2005/36/KE 
u għalhekk huwa ma jista’ jibbenefika mill-ebda rikonoxximent skont id-direttiva.  

Il-Kummissjoni ma sabet l-ebda ksur tal-liġi tal-UE fil-qasam tar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali, mill-awtoritajiet Spanjoli. Għalhekk, l-ilment kontra Spanja ġie arkivjat u fis-7 
ta’ April 2009 il-petizzjonant ġie infurmat b’dan.   

Fir-rigward tal-ilment kontra r-Renju Unit, skont id-Direttiva li ssemmiet fuq, l-awtoritajiet 
tar-Renju Unit mhumiex obbligati jirrikonoxxu l-kwalifika speċjalizzata li l-petizzjonant kiseb 
fi Spanja. Dan minħabba li l-petizzjonant m’għandux it-titlu ‘Título de Especialista’ elenkat 
għal Spanja f’Anness V, 5.1.2 u 5.1.3 tad-Direttiva 2005/36.  Flimkien ma’ dan, it-taħriġ li l-
petizzjonant segwa fi Spanja ma kienx konformi mar-rekwiżiti minimi tat-taħriġ tad-Direttiva, 
minħabba li t-taħriġ dam tliet snin biss minflok il-ħames snin meħtieġa għall-ispeċjalisti fl-
ortopedija skont kif stipolat fid-Direttiva 2005/36/KE. Għalhekk, l-awtoritajiet tar-Renju Unit 
ma jidhirx li kisru din id-direttiva fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali.

Minħabba li l-petizzjonant kellu kwalifika Spanjola speċjalizzata li ma kinitx tagħtih aċċess 
għall-professjoni fi Spanja, lanqas l-awtoritajiet tar-Renju Unit ma kisru l-Artikolu 43 tat-
Trattat. 

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli lill-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli u tar-Renju 
Unit ma jidhirx li kisru d-Direttiva 2005/36 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali 
fil-każ tal-petizzjonant. 


