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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, som de britiske myndigheder 
udøver ved ikke at anerkende hans franske kvalifikationsbevis i farmaci

1. Sammendrag

Andrageren, der er uddannet farmaceut ved et fransk universitet, klager over den behandling, 
som han får af de britiske sundhedsmyndigheder (Department of Health). Ifølge andrageren 
vil de britiske myndigheder ikke lade ham udøve sit erhverv som farmaceut og drive et 
apotek, medmindre apoteket har været åbent i mere end tre år. Denne bestemmelse gælder 
ifølge britisk lovgivning (apoteksloven, Pharmacy Act, af 1954 og lov om sundhedsvæsenet, 
Health Act, af 2006) universitetsuddannede farmaceuter, som har opnået kvalifikationsbevis 
fra et universitet i en af EU's medlemsstater. I henhold til direktiv 85/433/EØF (artikel 2, stk. 
2) er medlemsstaterne ikke forpligtede til at anerkende kvalifikationsbeviser i farmaci, hvis 
der er tale om erhvervelse, forvaltning af eller tilsyn med et apotek, der har været åbent i 
mindre end tre år. I direktivet præciseres det, at denne restriktion ikke anvendes i forbindelse 
med kandidater fra lande uden for EU, men kun for personer, der har opnået deres 
kvalifikationsbevis i en medlemsstat i EU. Andrageren klager over, at han til trods for sin 
lange erfaring som farmaceut i Det Forenede Kongerige ikke kan få anerkendt denne erfaring, 
så han kan udøve sit erhverv som farmaceut og drive et nyt apotek, hvilket skulle være 
begrundet i hans kvalifikationsbevis og franske statsborgerskab. Han anmoder om en ændring 
af direktivet og om en gennemførelse af det ændrede direktiv i britisk lovgivning. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. juli 2009.
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"Andrageren, der er fransk statsborger, erhvervede sin doktorgrad i farmaci i juli 1998. Han 
blev i 1998 medlem af Frankrigs Apotekerforening, Ordre National des Pharmaciens, og i 
oktober samme år opnåede han medlemskab af Storbritanniens Kongelige Apotekerforening, 
"Royal Pharmaceutical Society of Great Britain". Siden da har han arbejdet som apoteker i 
Det Forenede Kongerige.

I maj 2007 nægtede den engelske supermarkedskæde ASDA’s ledelse at ansætte ham som 
apoteker (”in-store pharmacist”) i et apotek med den begrundelse, at han har fået sin 
uddannelse i Frankrig. Han klagede til de britiske sundhedsmyndigheder (”Department of 
Health”) over denne beslutning, og man meddelte ham, at spørgsmålet om EU-borgeres ret til 
at drive et nyt apotek er under overvejelse, men at det står medlemsstaterne frit for at anvende 
den undtagelse, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i direktiv 85/433/EØF1. 

Andrageren mener dog, at Det Forenede Kongerige diskriminerer på grundlag af nationalitet 
ved at tillade borgere fra tredjelande, som har fået deres uddannelse i Det Forenede 
Kongerige, at blive indehaver af et nyt apotek.

Indledningsvis skal det påpeges, at efter ophævelsen af direktiv 85/433/EØF ved artikel 62 i 
direktiv 2005/36/EF2 reguleres anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer, navnlig 
farmaceuter, ved hjælp af dette andet direktiv, som trådte i kraft den 20. oktober 2007.

Artikel 21, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF indeholder den samme undtagelse som artikel 2, stk. 
2, i direktiv 85/433/EØF. Denne undtagelse giver medlemsstaterne mulighed for ikke at lade 
de eksamensbeviser, der er nævnt i bilag V, pkt. 5.6.2, få gyldighed med henblik på oprettelse 
af nye apoteker med adgang for offentligheden. Apoteker, der har været åbne i mindre end 3 
år, betragtes også som nye apoteker. Denne undtagelse giver medlemsstaterne mulighed for 
ikke automatisk at anerkende eksamensbeviser omtalt i direktivets bilag. 

Det betyder dog ikke, at medlemsstaterne kan nægte en EU-statsborger tilladelse til at blive 
indehaver af et nyt apotek blot ved at henvise til artikel 21, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF. 
Denne artikel giver ikke mulighed for at afvige fra EF-traktaten og særligt ikke fra dens 
artikel 43, som sikrer etableringsfriheden. I henhold til denne artikel skal erhvervsmæssige 
kvalifikationer anerkendes, idet der tages hensyn til samtlige eksamensbeviser og 
erhvervserfaring, som den person, der ønsker at blive indehaver af et nyt apotek, er i
besiddelse af. Desuden kan adgang til denne form for virksomhed ikke nægtes udelukkende 
på grundlag af artikel 21, stk. 4, der kun har til formål at give mulighed for undtagelse fra 
proceduren for automatisk anerkendelse. Et eventuelt afslag i forhold til EF-traktaten skal 
baseres på Gebhard-dommen3, som foreskriver, at de nationale foranstaltninger, der kan 
hæmme udøvelsen af de ved traktaten sikrede grundlæggende friheder eller gøre udøvelsen 
heraf mindre tiltrækkende, skal opfylde fire betingelser: De skal anvendes uden 
forskelsbehandling, de skal være begrundet i tvingende samfundsmæssige hensyn, de skal 

                                               
1 Rådets direktiv af 16. september 1985 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre 
kvalifikationsbeviser i farmaci samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten 
i forbindelse med visse former for virksomhed på det farmaceutiske område, EFT L 253 af 24.9.1985, s. 37-42
2 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, EFT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142

3 Sag C-55/94, Gebhard, præmis 39.
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være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger, og de må ikke gå ud over, 
hvad der er nødvendigt for at opnå formålet.

Hvad angår Det Forenede Kongeriges påstået forskelsbehandling på baggrund af nationalitet, 
skal det bemærkes, at Det Forenede Kongerige ifølge de oplysninger, som Kommissionen har 
fået, nægter at lade uddannelsesbeviser fra andre medlemsstater få gyldighed. Denne 
begrænsning gælder ikke for EU-borgere, som har fået deres uddannelsesbevis i Det Forenede 
Kongerige. Andrageren har fået sit uddannelsesbevis i Frankrig og er derfor ikke i samme 
situation som en borger fra et tredjeland eller en EU-borger, der har fået sit uddannelsesbevis i 
Det Forenede Kongerige. Der kan gælde forskellige regler for personer, der befinder sig i 
forskellige juridiske situationer, uden at de derfor er udsat for forskelsbehandling. 

Artikel 21, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF giver medlemsstaterne mulighed for ikke automatisk 
at anerkende farmaceutiske uddannelsesbeviser fra andre medlemsstater med henblik på at 
udøve apotekervirksomhed som indehaver af et nyt apotek.

Denne bestemmelse gør det dog ikke muligt at nægte adgang til at drive denne virksomhed. 
De begrænsninger, som andrageren klager over, skal vurderes på baggrund af artikel 43 i EF-
traktaten. Kommissionen vil kontakte Det Forenede Kongerige for at sikre sig, at disse 
principper respekteres i lovgivningen og anvendelsen af denne.

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Kommissionen er for nylig blevet informeret om, at andrageren har forsøgt at anfægte den 
beslutning, som supermarkedskæden ASDA's ledelse traf ved højesteret i London, men at 
hans anmodning om en juridisk revision blev afvist. Hans appel ved højesteret i London blev 
ligeledes afvist den 14. oktober 2009.

Som supplement til sit foregående svar ønsker Kommissionen at underrette Europa-
Parlamentet om, at den har kontaktet de britiske myndigheder angående de begrænsninger, 
som andrageren klager over. De britiske myndigheder har i deres svar af 24. september 2009 
givet følgende oplysninger:

- Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) anerkender automatisk de 
uddannelsesbeviser, der er anført i bilag V, pkt. 5.6.2, i direktiv 2005/36/EF1.
- RPSGB anerkender automatisk de uddannelsesbeviser, som ikke er i overensstemmelse 
med de betingelser, der fremgår af direktivet, men som har erhvervede rettigheder.
- I alle andre tilfælde, i henhold til direktivets artikel 10, litra b), og 10, litra g), anvender 
RPSGB den generelle ordning for anerkendelse af kvalifikationer.
- I forbindelse med anerkendelse henleder RPSGB migrantens opmærksomhed på, at han, 
i henhold til artikel 70 og 71 i Medicines Act 1968 og direktivets artikel 21, stk. 4, ikke 
selvstændigt kan drive et nyt apotek.
- I artikel 70 og 71 i Medicines Act fra 1968 forbydes det enhver, der besidder "en 
farmaceutuddannelse fra en relevant europæisk stat", at drive et nyt apotek selvstændigt.
- Dette forbud gælder uden hensyntagen til den anvendte procedure for anerkendelse 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EFT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142.
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(punkt 1-3 ovenfor).
- Forbuddet gælder også personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendes på 
grundlag af traktaten, navnlig i henhold til Domstolens retspraksis i sagerne 
Vlassopoulou1 og Hocsman2.
- Forbuddet gælder dog ikke:

a. borgere fra tredjelande med et europæisk uddannelsesbevis
b. ved åbning af et nyt apotek via stiftelse af et selskab (under forudsætning af, at 

driften af apoteket overdrages til en farmaceut med en ikkeeuropæisk 
uddannelse)

c. stillingen som tilsynshavende apoteker ("superintendent pharmacist"), så længe 
personen ikke står for driften af apoteket.

Det fremgår af dette svar fra de britiske myndigheder, at deres fortolkning af direktivets 
artikel 21, stk. 4, giver medlemsstaterne mulighed for slet ikke at lade eksamensbeviser fra en 
anden medlemsstat få gyldighed, når det drejer sig om driften af et nyt apotek.

Stk. 4 i artikel 21 lyder således:

"Medlemsstaterne er ikke forpligtede til at lade uddannelsesbeviser omhandlet i 
bilag V, punkt 5.6.2, få gyldighed med henblik på oprettelse af nye apoteker 
med adgang for offentligheden. I forbindelse med anvendelsen af dette stykke 
betragtes apoteker, der har været åbne i mindre end tre år, også som nye 
apoteker."

Imidlertid findes artikel 21 i direktivets afsnit III, kapitel III, om anerkendelse på grundlag af 
koordinering af mindstekrav til uddannelse. I artikel 21 formuleres og etableres princippet om 
automatisk anerkendelse. På denne baggrund bør undtagelsesbestemmelsen, der er indført ved 
direktivets artikel 21, stk. 4, analyseres som en undtagelse, der udelukkende angår princippet 
om automatisk anerkendelse. Denne undtagelse vedrører derfor hverken de andre 
anerkendelsesprocedurer, der etableres i direktivet, eller de rettigheder, som migranter har på 
grundlag af traktaten.

Direktivets artikel 21, stk. 4, nøjes således med at pålægge medlemsstaterne et krav om 
automatisk anerkendelse, hvad angår apoteker, der har været åbne i mere end tre år. Hvis 
migranten ønsker at udøve sit erhverv i et mere end tre år gammelt apotek, skal 
medlemsstaterne automatisk anerkende hans erhvervsmæssige kvalifikationer i 
overensstemmelse med de mindstekrav til uddannelse, der fremgår af direktivet.   
Spørgsmålet om anerkendelse af kvalifikationer vedrørende mindre end tre år gamle apoteker 
ligger derimod uden for direktivets bestemmelser og falder som følge heraf ind under 
anvendelsesområdet for den primære ret.

Konklusioner

Kommissionen agter på denne baggrund at genoptage kontakten til de britiske myndigheder 
med henblik på at undersøge, om de gældende bestemmelser er i overensstemmelse med 

                                               
1 Sag C-340/89, Vlassopoulou.
2 Sag C-238/98, Hocsman.
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frihedsrettighederne i traktaten."


