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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0690/2011, imressqa minn José Antonio Galdón Ruiz, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem “Consejo General de Colegios Oficiales de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI)”, dwar 
tilwim rigward l-ekwivalenza ta’ lawrji bejn l-università Spanjola u l-
aġenzija inkarigata tar-Renju Unit

1. Sommarju tal-petizzjoni

Din il-petizzjoni tittratta tilwim bejn l-università Spanjola ta’ Castilla La Mancha u ċ-Ċentru 
Nazzjonali ta’ Informazzjoni dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta’ Kwalifiki (Naric) għar-
Renju Unit. L-università Spanjola toffri lawrja fl-inġinerija industrijali teknika, ibbażata fuq 
kors ta’ studju ta’ tliet snin, li hija tqis bħala kwalifika sħiħa għal inġinier. Naric jirrikonoxxi 
din il-lawrja bħala Diploma fl-Edukazzjoni Għolja/Diploma Nazzjonali Għolja, li fir-Renju 
Unit hija lawrja mifruxa fuq sentejn. Tali lawrja mhijiex rikonoxxuta bħala kwalifika sħiħa 
għal inġinier. Il-petizzjonant iqis li din id-diskrepanza tikkostitwixxi kemm ostaklu għall-
moviment liberu ta’ persuni u ħaddiema, kif ukoll diskriminazzjoni. Saru numru ta’ tentattivi 
biex tinstab bażi komuni. Finalment, Naric offra li jirrevedi l-kriterji għall-ekwivalenza, għas-
somma ta’ EUR 26 615, liema somma għandha tiġi imposta lill-università Spanjola. Il-
petizzjonant jitlob lill-awtorità Ewropea biex tinvestiga din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta' Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Mejju 2012

Il-Kummissjoni tinnota li l-petizzjonant qed isostni primarjament li Naric tar-Renju Unit, fid-
dikjarazzjoni tiegħu ta' komparabilità maħruġ fir-rigward tal-kwalifika Spanjola ta’ Inġinier 
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Tekniku Industrijali (Ingeniero Técnico), kellu żball meta qies din il-kwalifika komparabbli 
ma’ Dipolma ta’ Edukazzjoni Għolja (DipHE) jew ma’ lawrja standard/ta’ fondazzjoni 
BTEC/SQA Diploma Nazzjonali Għolja (hND), minflok ma ddikjaraha bħala komparabbli 
ma’ lawrja Ingliża tal-Baċellerat fl-inġinerija, bi ksur tal-Artikoli 45, 165 u 166 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikolu 14 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li l-petizzjonant qed isostni li meta japplika għal xogħol fir-
Renju Unit, issir referenza għal din id-dikjarazzjoni ta’ komparabilità għal finijiet ta’ 
reklutaġġ u, minħabba li l-offerti ta’ xogħol ta’ spiss jinkludu r-rekwiżit li wieħed ikun fil-
pussess ta' lawrja ta’ Baċellerat jew ekwivalenti bħala waħda mill-kundizzjonijiet għas-
sottomissjoni ta’ applikazzjoni, l-applikazzjonijiet ta’ inġiniera tekniċi industrijali Spanjoli ma 
jiġux ikkunsidrati;  minkejja li l-applikanti jkollhom il-ħiliet, l-għarfien u l-kompetenzi 
meħtieġa għax-xogħlijiet in kwistjoni. Barra minn hekk, il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni fuq 
il-fatt li d-dikjarazzoni ta’ komparabilità li qed jilmenta dwarha qed tikkawża inkonvenjenzi 
serji għall-inġiniera tekniċi Spanjoli li jkunu jixtiequ jkomplu l-istudji akkademiċi tagħhom 
fir-Renju Unit, minħabba li normalment il-lawrja ta' Baċellerat tkun kundizzjoni ta’ dħul. Il-
petizzjonant finalment jenfasizza li, wara li sar xi skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
Spanjoli, partikolarment il-Kunsill Ġenerali tal-Inġiniera Tekniċi Industrijali (Consejo general 
de colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicos industriales de España – COGITI), u n-
Naric tar-Renju Unit, dan tal-aħħar ippropona li jevalwa l-kwalifika ta’ Ingeniero Técnico
permezz ta’ eżerċizzju ta’ valutazzjoni komparattiva għal ammont finali ta’ EUR 26 615, li l-
petizzjonant jara bħala  inġust u finanzjarment sproporzjonat.

L-ewwel nett, il-Kummissjoni tgħid li rċeviet ilmenti dwar din is-sitwazzjoni minn diversi 
inġiniera tekniċi Spanjoli u mill-COGITI stess. Wara l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni kif 
preżentata f’dawn ilmenti, il-Kummissjoni, waqt li jiddispjaċiha li d-dikarazzjoni ta' 
komparabilità maħruġa min-Naric tar-Renju Unit qed tikkawża diffikultajiet lill-inġiniera 
tekniċi Spanjoli sabiex dawn ikunu jistgħu jippratikkaw il-professjoni tagħhom, waslet għall-
konklużjoni li ma tistax tkompli tinvestiga dan il-każ. Wara analiżi bir-reqqa ta’ din il-
petizzjoni, il-Kummissjoni tqis li ma hemm l-ebda raġuni għaliex għandha tbiddel din il-
konlużjoni għal dan il-każ, minħabba r-raġunijiet imsemmija hawn isfel.

Il-Kummissjoni tfakkar bħala l-ewwel ħaġa li r-rikonoxximent tad-diplomi għal finijiet 
akkademiċi jaqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali; billi skont l-Artikolu 165 
TFUE, l-Istati Membri huma kompletanent responsabbli għall-kontenut tat-tagħlim u għall-
organizzazzjoni tas-sistema edukattiva tagħhom, għalkemm iridu jkunu konformi mal-liġi tal-
UE meta jeżerċitaw dawn il-poteri. Il-Kummissjoni għalhekk hija tal-opinjoni li hi ma tistax 
tirrevedi l-pożizzjoni tan-Naric tar-Renju Unit dwar id-diploma minħabba li dan imur lil 'hinn 
mill-iskop tal-liġi tal-UE safejn tali valutazzjonijiet jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-
awtoritajiet nazzjonali, u li ma hemm l-ebda indikazzjoni ta’ ksur ta’ dispożizzjonijiet tal-UE 
tal-mod kif Naric tar-Renju Unit jeżerċita l-kompetenzi tiegħu f’din il-kwistjoni. Il-
Kummissjoni tgħid ukoll li, skont l-Artikolu 51 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati biss lill-Istati Membri meta 
dawn ikunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
14 tal-Karta ma jistgħux japplikaw għal din is-sitwazzjoni.
Fir-rigward tad-diffikultajiet iffaċjati mill-inġiniera tekniċi Spanjoli dwar is-suq tax-xogħol 
fir-Renju Unit, il-Kummissjoni tiġbed l-ewwel l-attenzjoni fuq il-fatt li l-inġiniera tekniċi 
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Spanjoli ma jiltaqgħux ma’ diffikultajiet bir-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom għal finijiet 
professjonali (fis-sens tal-Artikolu 4 ta’ Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoximent ta’ kwalifiki professjonali), peress li d-
diplomi tagħhom huma ġeneralment rikonoxxuti mill-ECUK (Kunsill tal-Inġinerija tar-Renju 
Unit) fejn jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti għal stat ta' Inġinier Inkorporat. Madankollu, il-
Kummissjoni tenfasizza li d-diplomi mogħtija fi Stat Membru partikolari għandhom 
jippermettu lid-detenturi tagħhom sabiex mhux biss jibdew professjoni rregolata fi Stat 
Membru ieħor iżda wkoll li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom taħt l-istess kundizzjonijiet li 
japplikaw għad-detenturi ta’ diplomi nazzjonali. Minħabba li allegatament il-maġġoranza tal-
offerti ta' xogħol jimponu li l-applikant ikollu lawrja ta’ baċellerat fl-inġinerija bħala 
kundizzjoni preliminari, tali rekwiżit jista' tabilħaqq ikun żvantaġġ għall-inġiniera tekniċi 
Spanjoli fiċ-ċirkostanza fejn il-kwalifika tagħhom ma tiġix rikonoxxuta bħala ekwivalenti 
għal lawrja. Madankollu, il-Kummissjoni tikkunsidra li din il-kwistjoni hija waħda li 
għandhom jiddeċiedu dwarha l-qrati nazzjonali fuq bażi ta’ każ b’każ, sabiex jiddeterminaw 
jekk l-inġiniera tekniċi Spanjoli jkunux kapaċi jwettqu l-kompiti meħtieġa u jekk l-
impożizzjoni ta’ tali kundizzjonijiet ixxekkilx il-libertà tal-moviment mogħtija lilhom mid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 45 TFUE. 

Finalment, fir-rigward tal-kost tal-evalwazzjoni permezz tal-eżerċizzju ta’ valutazzjoni 
komparattiva min-Naric tar-Renju Unit, il-Kummissjoni tenfasizza li dan ma jikkonċernax 
evalwazzjoni individwali, iżda jinkludi proposta għal studju komparattiv komprensiv immirat 
sabiex jevalwa fid-detall il-kwalifika ta’ Ingeniero Técnico wara r-rikjesta ta’ COGITI għar-
reviżjoni tad-dikjarazzjoni ta’ komparabilità kkuntestata. Għaldaqstant, proposta bħal din ma 
tistax titqies li tkun qiegħda potenzjalment ixxekkel ir-rikonoxximent akkademiku tad-
diplomi u, għalhekk, il-libertà tal-movimeent tal-inġiniera tekniċi Spanjoli, peress li ma hemm 
l-ebda indikazzjoni li l-ispejjeż involuti ma jirrappreżentawx kemm verament jiswa tali 
studju.

Konklużjonijiet

Fid-dawl ta’ dawn il-konklużjonjiet, il-Kummissjoni mhix kompetenti sabiex tintervjeni f’din 
il-kwistjoni. Hija tinnota madankollu li l-problemi li qed jiffaċċjaw l-inġiniera tekniċi 
Spanjoli fir-Renju Unit mid-dehra ġejjin minn nuqqas ta' għarfien ta' min iħaddem tar-
rikonoxximent tad-diplomi tagħhom mill-ECUK u mid-dipendenza tagħhom fuq id-
dikjarazzjoni ta’ komparabilità għal fini ta’ reklutaġġ. Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li t-
tkomplija ta' kuntatti bilaterali bejn il-korpi kompetenti fi Spanja u r-Renju Unit, kif ukoll ta' 
deċiżjonijiet favorevoli mill-qorti fuq każijiet individwali, jistgħu jirrimedjaw din is-
sitwazzjoni.


