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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1887/2009, imressqa minn Bernardo Sánchez Capuchino, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar ir-rikonoxximent, mill-Ministeru Reġjonali ta’ 
Valencia għas-Saħħa, tal-esperjenza professjonali fi Stat Membru ieħor

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-Ministeru Reġjonali ta’ Valencia għas-Saħħa m’għamilx 
evalwazzjoni xierqa tal-esperjenza professjonali tiegħu, minħabba li ma qiesx is-seba’ snin 
tiegħu bħala speċjalista fil-psikjatrija fir-Renju Unit. Din l-evalwazzjoni tnaqqaslu mill-mertu 
tiegħu bħala professjonist fid-dipartiment tax-xogħol tas-servizz tas-saħħa f’Valencia, 
minħabba li ġie assenjat grad li huwa ħafna agħar minn dak li jemmen li kellu jingħata, li 
kieku ġew rikonoxxuti s-seba’ snin tiegħu ta’ esperjenza fir-Renju Unit.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 24 Ġunju 2010.

Skont il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni stabbilit fl-Artikolu 45 tat-TFUE u l-Artikolu 7(1) 
tar-Regolament 1612/68, il-ħaddiema migranti, inklużi dawk li jirritornaw fl-Istat Membru 
tagħhom, għandhom jirċievu l-istess trattament bħall-ħaddiema li dejjem ħadmu fl-Istat 
Membru ta’ orġini fir-rigward tal-aċċess għall-karigi u l-istabbiliment tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol.

Il-kwistjoni tar-rikonoxximent tal-esperjenza professjonali miksuba fis-settur pubbliku ta’ Stat 
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Membru ieħor kien is-suġġett ta’ diversi deċiżjonijiet tal-QEĠ1.  Il-Kummissjoni tqis li skont 
din il-każistika, il-perjodi preċedenti tal-impjieg komparabbli miksuba fi Stat Membru ieħor 
għandhom jiġu kkunsidrati mill-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri għall-iskopijiet ta’ 
aċċess għas-settur pubbliku tagħhom stess u għall-istabbiliment tal-kundizzjonijiet tax-xogħol 
(inklużi l-anzjanità, il-grad, is-salarju) bl-istess mod tal-esperjenza miksuba fis-sistema 
tagħhom stess.  

Fil-qafas tal-proċedura ta’ ksur kontra Spanja li nfetħet fl-1999, l-awtoritajiet Spanjoli 
spjegaw li, skont il-leġiżlazzjoni tagħhom, l-esperjenza professjonali miksuba fi Stati Membri 
oħra tiġi kkunsidrata għall-iskopijiet tal-aċċess għas-settur pubbliku. 

Il-Kummissjoni tqis li huwa importanti li wieħed ikun jaf fuq liema bażi l-awtoritajiet 
reġjonali bbażaw id-deċiżjoni tagħhom li ma jikkunsidrawx l-esperjenza professjonali tal-
petizzjonant.

Il-Kummissjoni tiġbed ukoll l-attenzjoni għall-fatt li, fil-qafas ta’ lment preċedenti, l-
awtoritajiet Spanjoli ntalbu jibagħtu informazzjoni dwar ir-regoli li attwalment qed jiġu 
applikati fil-livell reġjonali. Ir-risposta mill-awtoritajiet Spanjoli se tkun utli sabiex jiġi 
evalwat bis-sħiħ il-każ tal-petizzjonant.

Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jikkuntattjaw lill-petizzjonant sabiex jiksbu informazzjoni 
aktar dettaljata dwar ir-raġunijiet mogħtija mill-awtoritajiet reġjonali għar-rifjut li 
jikkunsidraw l-esperjenza professjonali miksuba fir-Renju Unit.

Is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu wkoll li hemm bżonn jistennew ir-risposta tal-awtoritajiet 
Spanjoli fil-qafas ta’ lment simili sabiex jevalwaw bis-sħiħ il-każ tal-petizzjonant. 

Wara l-evalwazzjoni ta’ din l-informazzjoni, is-servizzi tal-Kummissjoni se jiddeċiedu dwar 
kif għandhom jipproċedu. Madankollu, huwa rrakkomandat li l-petizzjonant juża l-mezzi 
kollha ta’ rimedju li hemm disponibbli fil-livell nazzjonali li, bħala regola, jippermettulu 
jiddefendi d-drittijiet tiegħu b’mod aktar dirett u aktar personali.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

F’Ġunju 2010 l-Kummissjoni kkuntattjat lill-petizzjonant sabiex tikseb informazzjoni dwar ir-
raġunijiet mogħtija mill-awtoritajiet reġjonali li bihom jirrifjutaw li jikkunsidraw l-esperjenza 
professjonali li huwa kiseb fir-Renju Unit. Il-petizzjonant ma weġibx għal din it-talba. 

Fil-qafas tal-ilment li rċeviet, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Spanjoli tibgħat 
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informazzjoni dwar ir-regoli tar-rikonoxximent tal-esperjenza professjonali u l-anzjanità 
għall-għanijiet ta' aċċess u d-deċiżjoni tal-kondizzjonijiet tax-xogħol li attwalment qed jiġu 
applikati fil-livell reġjonali. L-awtoritajiet Spanjoli bagħtu ħafna informazzjoni dwar din il-
kwistjoni li ġiet ivvalutata mill-Kummissjoni. Jidher li d-dispożizzjonijiet applikabbli 
f’Valencia ma joffrux trattament differenti ta’ ħidma preċedenti li saret fi Stat Membru ieħor.
Għaldaqstant, il-problema li esperjenza l-petizzjonant tista’ tkun kwistjoni ta’ applikazzjoni 
ħażina tar-regoli nazzjonali fis-seħħ. 

Konklużjonijiet

Ladarba l-petizzjonant ma tax informazzjoni dwar ir-raġunijiet li fuqhom l-awtoritajiet 
reġjonali bbażaw ir-rifjut tal-esperjenza professjonali, is-servizzi tal-Kummissjoni ma jistgħux 
ikomplu jinvestigaw il-każ.


