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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0347/2009, adresată de Raúl Barrios Martinez, de cetăţenie
britanică, privind neaplicarea de către autorităţile spaniole a dispoziţiilor 
Directivei 93/16/CEE a Consiliului privind facilitarea liberei circulaţii a 
medicilor şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor 
titluri oficiale de calificare şi a Directivei 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, 
precum şi dispoziţiile tratatului CE privind libertatea de stabilire

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul are o diplomă de licenţă eliberată de Universitatea din Cartagena (Columbia) 
care, pe baza convenţiei culturale încheiate între Spania şi Columbia, este recunoscută în 
Spania. Ulterior, petiţionarul a efectuat studii de medicină specializată în Spania, deşi nu i s-a 
acordat titlul oficial „Titulo de Especialista”. Apoi, petiţionarul s-a mutat în Regatul Unit, 
unde a făcut o specializare suplimentară, care a contribuit la introducerea sa în registrul 
special al medicilor din Marea Britanie. În anul 2007, petiţionarul s-a mutat înapoi în Spania 
şi, în vederea exercitării profesiei de medic specialist în chirurgie, acesta a solicitat 
omologarea studiilor sale de formare profesională specializată efectuate în Regatul Unit al 
Marii Britanii, în conformitate cu dispoziţiile directivelor menţionate mai sus. Autorităţile 
competente spaniole au respins cererea petiţionarului şi l-au informat că Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor 
profesionale nu a fost transpusă în legislaţia naţională spaniolă. Prin urmare, petiţionarul, a 
cărui carieră profesională a fost serios afectată de această situaţie, solicită Parlamentului 
European să intervină pe lângă autorităţile spaniole pentru a se asigura că, în cele din urmă, 
acestea vor respecta legislaţia comunitară în vigoare.
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2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Potrivit informaţiilor furnizate, petiţionarul deţine o calificare de bază în medicină, obţinută în 
Columbia în 1989. În 1993, i s-a dat dreptul de a urma studii de specializare în Spania, dar 
autorităţile spaniole au declarat că nu i-au recunoscut diploma de licenţă obţinută în 
Columbia.

După terminarea studiilor de specializare din Spania, petiţionarul a obţinut un atestat spaniol 
care certifica faptul că a urmat întregul program de studii al programului de specializare 
„Traumatología y Cirurgía Ortopédica”. 

În 1995 şi 1996, petiţionarul a urmat în Regatul Unit o specializare suplimentară în traumă şi 
chirurgie ortopedică, care nu a condus însă la obţinerea unei noi diplome. 

Petiţionarul a urmat apoi în SUA o formare suplimentară într-o specializare secundară în 
chirurgia coloanei vertebrale şi chirurgie reconstructivă pentru şold şi genunchi. 

Pe baza specializărilor efectuate, petiţionarul a înaintat următoarele cereri de recunoaştere a 
calificărilor în Spania şi Regatul Unit: 

- În 1998, petiţionarul şi-a depus dosarul de recunoaştere a calificărilor în Spania. Dosarul său 
a fost respins pentru că, la momentul respectiv, petiţionarul avea cetăţenie columbiană.

- În 1999, petiţionarul s-a mutat în Regatul Unit, unde a fost înregistrat la Consiliul general 
medical ca „medic generalist” şi unde a profesat pe posturi recunoscute în cadrul calificării, 
dar şi independente de programul de calificare. A obţinut un atestat de echivalare, dar nu şi 
calificarea de specialist cerută, respectiv „Certificate of completion of specialist training”, 
deoarece nu a susţinut examenele necesare.

- În 2000, petiţionarul a înaintat şi o cerere de înregistrare ca medic specialist în Regatul Unit. 
Autorităţile din Regatul Unit au respins însă cererea, pentru că se pare că petiţionarul nu 
îndeplinea criteriile de calificare pentru medici, în conformitate cu Directiva 93/16/CEE (care 
a fost abrogată şi înlocuită de Directiva 2005/36/CE).

- În 2000, petiţionarul şi-a depus candidatura şi pentru o diplomă de specialist în Spania, 
denumită „Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología”.

- În 2007, acesta a depus în Spania o cerere de recunoaştere a specializărilor efectuate în 
Regatul Unit şi SUA. Autorităţile spaniole au refuzat să îl recunoască ca medic specialist.

Petiţionarul consideră că atât autorităţile din Spania, cât şi cele din Regatul Unit au încălcat 
legislaţia UE. 
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Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Comisia Europeană cunoaşte problemele petiţionarului, deoarece acesta a înaintat plângeri
atât împotriva Spaniei, cât şi a Regatului Unit. 

În ceea ce priveşte plângerea împotriva Spaniei, trebuie avute în vedere următoarele aspecte. 

În 1998 şi 2000, petiţionarul a depus o cerere de recunoaştere în Spania a specializării sale, în 
scopul de obţine diploma spaniolă de medic specialist „Título de Especialista Cirurgía 
ortopédica y traumatología”. Însă Directiva 2005/36/CE nu creează o obligaţie a statelor 
membre de a accepta specializări parţiale urmate în alt stat membru sau într-o ţară terţă 
[articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE şi cauza ulterioară Tennah-Durez 
C―110/01). 

Apoi, în 2007, petiţionarul a solicitat din nou recunoaşterea în Spania a calificărilor sale 
obţinute în Regatul Unit şi în SUA. Alăturat solicitării sale, a anexat certificatul de 
înregistrare ca medic generalist şi înregistrarea ca specialist din Regatul Unit. Petiţionarul a
subliniat faptul că acestea reprezintă documente suplimentare faţă de cele înaintate în 1998 şi 
2000. Autorităţile competente i-au cerut să depună o copie a calificării de specialist din 
Regatul Unit, „Certificate of completion of specialist training”, menţionată în anexa V
punctul 5.1.3 din directivă, certificat pe care petiţionarul nu îl deţinea. Din acest motiv, 
autorităţile spaniole au refuzat să îl recunoască ca medic specialist. Specializarea pe care a 
efectuat-o petiţionarul în Regatul Unit nu a condus la nicio calificare de specialitate 
recunoscută în conformitate cu articolul 25 din Directiva 2005/36/CE, deci acesta nu poate 
beneficia de nicio recunoaştere a calificărilor sale în conformitate cu directiva.

Comisia nu a constatat nicio încălcare a legislaţiei UE în ceea ce priveşte recunoaşterea 
calificărilor profesionale de către autorităţile spaniole. Prin urmare, plângerea împotriva 
Spaniei a fost închisă, petiţionarul fiind informat de această decizie la 7 aprilie 2009.

În ceea ce priveşte plângerea depusă împotriva Regatului Unit, în conformitate cu directiva 
menţionată mai sus, autorităţile din Regatul Unit nu erau obligate să recunoască calificarea de 
specialist pe care petiţionarul a obţinut-o în Spania. Acest lucru este justificat prin faptul că 
petiţionarul nu deţine titlul „Título de Especialista”, menţionat pentru Spania în anexa V
punctul 5.1.3 din Directiva 2005/36/CE. De asemenea, specializarea pe care petiţionarul a 
efectuat-o în Spania nu respecta cerinţele minime de calificare menţionate în directivă, 
deoarece a durat doar trei ani, şi nu cinci ani, astfel cum este specificat pentru ortopezi în 
Directiva 2005/36/CE. Prin urmare, autorităţile din Regatul Unit nu par să fi încălcat directiva 
în ceea ce priveşte recunoaşterea calificărilor profesionale.

Din moment ce petiţionarul deţine o calificare de specialitate obţinută în Spania, care, nu îi dă
însă dreptul de a profesa în această ţară, autorităţile din Regatul Unit nu au încălcat nici 
articolul 43 din tratat. 

Concluzie

Pe baza informaţiilor de care dispune Comisia, în cazul petiţionarului, autorităţile spaniole şi 
britanice nu par a fi încălcat Directiva 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor 
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profesionale.


