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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0747/2011, imressqa minn Asunción Cremades Campos, ta' 
ċittadinanza Spanjola, dwar in-nuqqas ta' implimentazzjoni tad-
Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali b'rabta mat-taħriġ bħala spiżjar fl-
Università ta' Murcia fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ssostni li t-taħriġ għall-ispiżjara fl-Università ta' Murcia mhuwiex konformi 
mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali jew il-leġiżlazzjoni Spanjola eżistenti (Ordni 
CIN/2137/2008). Skont dawn id-dispożizzjonijiet, it-taħriġ għall-ispiżjara għandu jinkludi 
mill-inqas erba' snin ta' taħriġ full-time teoriku u prattiku f'università u apprendistat ta' sitt 
xhur fi spiżerija miftuħa għall-pubbliku jew fi sptar. Il-petizzjonanta tindika li 30 punt ECTS 
għandhom jingħataw għat-taħriġ fl-ispiżerija, għax dan jammonta għal nofs sena ta' xogħol 
full-time, iżda l-Università ta' Murcia tagħti 18 biss. Il-petizzjonanta tinnota wkoll li l-
Università ma toffrix taħriġ fi tlieta mid-dixxiplini koperti mil-leġiżlazzjoni Spanjola. Peress 
li s'issa l-appelli tal-petizzjonanta lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ma wassluha mkien, 
hija titlob lill-Parlament Ewropew jeżamina l-każ.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Jannar 2012

Il-petizzjonanta ssostni li l-Università ta' Murcia ma tirrispettax ir-rekwiżiti minimi 
armonizzati ta' taħriġ għall-ispiżjara stipulati fl-Artikolu 44 u fl-Anness V, punt 5.6.1. tad-
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Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali (id-Direttiva)1. 

Hi tindika li l-Università ta' Murcia tagħti biss 18-il punt tas-Sistema Ewropea għall-
Akkumulazzjoni u t-Trasferiment tal-Krediti (ECTS) għat-taħriġ organizzat skont l-
Artikolu 44(2)(b). Din id-dispożizzjoni tistabbilixxi li t-taħriġ għall-ispiżjara kollha li qed 
jitħarrġu fl-UE għandu jinkludi apprendistat ta' sitt xhur fi spiżerija miftuħa għall-pubbliku 
jew fi sptar taħt is-sorveljanza tad-dipartiment farmaċewtiku ta' dak l-isptar. Hi tħoss li 
għandhom jingħataw mill-inqas 30 punt ECTS għal dan it-taħriġ.

Barra minn hekk, il-petizzjonanta ssostni li l-kurrikulu tal-Università ta' Murcia ma jinkludix 
tliet suġġetti li huma indispensabbli sabiex takkwista l-ħiliet professjonali mniżżla fl-Ordni 
Ministerjali Spanjola CIN/2137/2008, l-istrument leġiżlattiv nazzjonali li jimplimenta d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva marbuta mar-rekwiżiti tat-taħriġ għall-ispiżjara fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali Spanjola. Hi tafferma li l-kurrikulu tat-taħriġ tal-ispiżjara għandu jinkludi wkoll is-
suġġetti li ġejjin: "Informazzjoni, Metodu Xjentifiku, Teknika u Innovazzjoni Xjentifika", 
"Analiżi Bijoloġika u Dijanjożi tal-Laboratorju" u "Assistenza Farmaċewtika".

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

B'referenza għall-ewwel ilment, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni li s-Sistema 
Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment tal-Krediti mhix ibbażata fuq strument 
leġiżlattiv vinkolanti tal-UE. Konsegwentement, il-leġiżlazzjoni tal-UE ma tippreskrivix 
kemm għandhom jagħtu krediti ECTS l-universitajiet għall-apprendistat stipulat fl-
Artikolu 44(2)(b) tad-Direttiva. 

Minflok, il-leġiżlazzjoni tal-UE tobbliga biss l-Istati Membri sabiex jassiguraw li l-
universitajiet jorganizzaw mill-inqas apprendistat ta' sitt xhur u dan isir fi spiżerija miftuħa 
għall-pubbliku jew fi sptar taħt is-sorveljanza tad-dipartiment farmaċewtiku ta' dak l-isptar. 

Fejn jidħlu s-suġġetti ta' taħriġ obbligatorju, id-Direttiva tistipula biss il-lista ta' suġġetti ta' 
taħriġ minimi fl-Anness V, punt 5.6.1. tad-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jkollhom suġġetti ta' taħriġ żejda, iżda dawn ir-rekwiżiti mhumiex vinkolanti mil-
leġiżlazzjoni tal-UE. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni qabblu l-lista ta' suġġetti ta' taħriġ obbligatorju msemmija fl-
Anness V, punt 5.6.1. tad-Direttiva mal-kurrikulu tat-taħriġ għall-ispiżjara fis-sit tal-
Università ta' Murcia2 u kkonkludew li l-kurrikulu tal-università fih is-suġġetti ta' taħriġ 
obbligatorju kollha msemmija fl-Anness V, punt 5.6.1 tad-Direttiva. 

Konklużjoni 

Il-Kummissjoni ma għandha l-ebda prova sabiex tikkonkludi li hemm ksur tad-Direttiva f'dan 
il-każ. 

                                               
1 Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru dwar ir-rikonoxximent ta' 
kwalifiki professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22).
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas aċċessat fit-
2 ta' Diċembru 2011.
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