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Θέμα: Αναφορά 0006/2009, του Jean Marie Taga Fosso, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διάκριση λόγω εθνικότητας όσον αφορά την άρνηση των 
βρετανικών αρχών να αναγνωρίσουν το γαλλικό πτυχίο του στη 
φαρμακευτική

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη στάση που τηρούν οι βρετανικές αρχές (Υπουργείο 
Υγείας) όσον αφορά τον γαλλικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών του στη φαρμακευτική, 
επισημαίνοντας ότι δεν επιτρέπουν τον διορισμό του ως προϊστάμενου φαρμακοποιού σε 
οποιοδήποτε φαρμακείο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο για περισσότερα από 
τρία έτη. Αυτός είναι ο κανόνας που ισχύει για τους κατόχους τίτλων σπουδών 
φαρμακευτικής από πανεπιστήμιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ (Νόμος περί των Φαρμακείων 
του 1954 και Νόμος περί της Υγείας του 2006). Σύμφωνα με τους όρους της 
οδηγίας 85/433/ΕΟΚ (άρθρο 2, παράγραφος 2) τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να 
αναγνωρίζουν τίτλους σπουδών φαρμακευτικής για σκοπούς ιδιοκτησίας, διαχείρισης ή 
εποπτείας φαρμακείου το οποίο λειτουργεί για λιγότερο από τρία έτη. Η οδηγία διευκρινίζει 
ότι αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο για όσους έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και όχι για κατόχους τέτοιων τίτλων από τρίτες χώρες. Ο 
αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η μακρόχρονη εμπειρία του ως φαρμακοποιού 
στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζεται για τον διορισμό του ως προϊστάμενου 
φαρμακοποιού σε νέο φαρμακείο, επειδή είναι γάλλος υπήκοος με γαλλικό τίτλο σπουδών. 
Ζητεί, συνεπώς, την τροποποίηση τόσο της οδηγίας όσο και των διατάξεων που την 
μεταφέρουν στη βρετανική νομοθεσία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7Ιουλίου  2009.

Ο αναφέρων, γαλλικής ιθαγένειας, απέκτησε το κρατικό δίπλωμα διδάκτορος φαρμακευτικής 
τον Ιούλιο του 1998. Στη συνέχεια έγινε μέλος του «Ordre National des Pharmaciens» 
(Εθνικός Σύλλογος Φαρμακοποιών Γαλλίας) και, τον Οκτώβριο του αυτού έτους, της 
«Pharmaceutical Society of Great Britain» (Φαρμακευτική Εταιρεία της Μεγάλης Βρετανίας).
Έκτοτε ασκεί το επάγγελμά του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Μάιο του 2007, η διεύθυνση της αλυσίδας πολυκαταστημάτων ASDA αρνήθηκε να του 
δώσει θέση «in-store pharmacist» (θέση φαρμακοποιού εντός του καταστήματος) επειδή είχε 
αποκτήσει τους τίτλους σπουδών του στη Γαλλία. Προσέβαλε την απόφαση αυτή στο 
Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, όπου τον πληροφόρησαν ότι το ζήτημα της πρόσβασης 
ευρωπαίων πολιτών στη διαχείριση νέων φαρμακείων είναι υπό εξέταση αλλά τα κράτη μέλη 
είναι ελεύθερα να επιλέξουν την εφαρμογή της εξαίρεσης που προβλέπεται από το άρθρο 2, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ1.

Εξάλλου, ο αναφέρων εκτιμά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, με το να επιτρέπει στους πολίτες 
τρίτων χωρών, οι οποίοι απέκτησαν τους τίτλους σπουδών τους στην Αγγλία, να γίνονται 
ιδιοκτήτες νέων φαρμακείων, διαπράττει διάκριση λόγω εθνικότητας.

Προκαταρκτικά, πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την κατάργηση της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ από 
το άρθρο 62 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ2, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ιδίως 
δε των φαρμακοποιών, διέπεται από τη δεύτερη αυτή οδηγία που ετέθη σε ισχύ στις 
20 Οκτωβρίου 2007.

Το άρθρο 21, παράγραφος 4, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ προβλέπει την αυτή εξαίρεση με 
εκείνη του άρθρου 2, παράγραφος 2, της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να μην αποδίδουν ισχύ στους τίτλους εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα V, σημείο 5.6.2, της οδηγίας για τη δημιουργία νέων φαρμακείων ανοικτών στο 
κοινό. Νοούνται ως νέα τα φαρμακεία που άνοιξαν εντός των τριών τελευταίων ετών. Η 
παρέκκλιση αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη να μην χορηγούν την αυτόματη αναγνώριση 
στους κατόχους των διπλωμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της οδηγίας.

Τούτο, ωστόσο, δε σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν σε έναν πολίτη κράτους 
μέλους να γίνει ιδιοκτήτης νέου φαρμακείου, επικαλούμενα απλώς το άρθρο 21, παράγραφος 
4, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το εν λόγω άρθρο δεν επιτρέπει παρέκκλιση εκ της Συνθήκης 
και, ιδιαίτερα, από το άρθρο 43 αυτής που εξασφαλίζει την ελευθερία εγκατάστασης. 
Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου αυτού, πρέπει να χορηγείται η αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διπλώματα και την επαγγελματική εμπειρία του 
προσώπου που επιθυμεί να γίνει ιδιοκτήτης ενός νέου φαρμακείου. Εξάλλου, η ίδια η 

                                               
1 Οδηγία 85/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 για την αμοιβαία αναγνώριση των 
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακευτικής και για τη λήψη μέτρων προς διευκόλυνση της 
πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης για ορισμένες δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα, 
ΕΕ L 253 της 24.9.1985, σ. 37 έως 42.
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22 έως 142.
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πρόσβαση στη δραστηριότητα δεν μπορεί να απαγορευθεί βάσει μόνο του άρθρου 21, 
παράγραφος 4, το οποίο αποσκοπεί μόνο σε παράκαμψη των διαδικασιών αυτόματης 
αναγνώρισης. Ενδεχόμενη άρνηση σε σχέση με τη Συνθήκη πρέπει να δικαιολογείται υπό το 
φως της απόφασης Gebhard1 που προβλέπει ότι «τα εθνικά μέτρα που ενδέχεται να 
παρακωλύσουν ή να καταστήσουν λιγότερο ελκυστική την άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών που διασφαλίζονται από τη Συνθήκη πρέπει να πληρούν τέσσερεις προϋποθέσεις: 
να εφαρμόζονται κατά τρόπο μη δημιουργούντα διακρίσεις, να δικαιολογούνται από 
επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, να είναι κατάλληλα για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού και να μην είναι δεσμευτικά πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος 
για την επίτευξη του σκοπού αυτού».

Σε ό,τι αφορά την καταγγελλόμενη διάκριση του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω εθνικότητας, 
πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, το Ηνωμένο 
Βασίλειο αρνείται να αποδώσει ισχύ μόνο στους τίτλους που αποκτήθηκαν στα άλλα κράτη 
μέλη· ένας πολίτης άλλου κράτους μέλους που αποκτά τα επαγγελματικά του προσόντα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν πλήττεται από τον περιορισμό αυτό. Ο αναφέρων απόκτησε το 
δίπλωμά του στη Γαλλία, δεν βρίσκεται στην αυτή θέση με έναν πολίτη τρίτης χώρας ή έναν 
πολίτη κράτους μέλους που απέκτησε τα επαγγελματικά του προσόντα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Είναι δυνατόν σε πρόσωπα που βρίσκονται σε διαφορετική νομική κατάσταση να 
εφαρμόζονται κανόνες διαφορετικοί χωρίς να θεωρείται, για τον λόγο αυτό, ότι γίνονται 
αντικείμενο διάκρισης.

Το άρθρο 21, παράγραφος 4, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να μην 
παρέχουν το προνόμιο της αυτόματης αναγνώρισης στους τίτλους σπουδών φαρμακευτικής 
που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού 
υπευθύνου νέων φαρμακείων. Η διάταξη αυτή όμως δεν επιτρέπει να αρνηθούν την 
πρόσβαση σε αυτήν τη δραστηριότητα. Οι περιορισμοί τους οποίους καταγγέλλει ο αναφέρων 
πρέπει να εκτιμηθούν βάσει του άρθρου 43 ΣΕΚ. Η Επιτροπή θα έλθει σε επαφή με το 
Ηνωμένο Βασίλειο για να διακριβώσει εάν οι αρχές αυτές τηρούνται στη νομοθεσία και στην 
εφαρμογή της.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε προσφάτως ότι ο αναφέρων επιχείρησε να προσβάλει την 
απόφαση της διεύθυνσης των πολυκαταστημάτων ASDA ενώπιον του High Court of London
(Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου), αλλά ότι η αίτηση δικαστικής επανεξέτασης που 
υπέβαλε απορρίφθηκε. Επίσης, η προσφυγή του ενώπιον του High Court of London
απορρίφθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2009.

Συμπληρώνοντας την προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επικοινώνησε με τις βρετανικές αρχές σχετικά με τους 
περιορισμούς που καταγγέλλει ο αναφέρων. Στην απάντησή τους της
24ης Σεπτεμβρίου 2009, οι βρετανικές αρχές προσκόμισαν τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Η Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (Βασιλική Φαρμακευτική Εταιρεία της 
Μεγάλης Βρετανίας) (RPSGB) προβαίνει στην αυτόματη αναγνώριση των τίτλων 

                                               
1 Απόφαση C-55/94, Gebhard, σκέψη 39.
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σπουδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, σημείο 5.6.2, της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ1.
- Η RPSGB αναγνωρίζει αυτομάτως τους τίτλους σπουδών που δεν πληρούν μεν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οδηγία, αλλά απολαύουν κεκτημένων 
δικαιωμάτων.
- Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 10, στοιχείο β) και στοιχείο 
γ), η RPSGB εφαρμόζει το γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων.
- Κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης, η RPSGB εφιστά την προσοχή του μετανάστη 
στο γεγονός ότι, δυνάμει των άρθρων 70 και 71 του Νόμου περί των Φαρμάκων του 1968 
(Medicines Act 1968) και του άρθρου 21, παράγραφος 4, της οδηγίας, δεν δύναται να 
αναλάβει προσωπικά τη διαχείριση νέου φαρμακείου.
- Πράγματι, τα άρθρα 70 και 71 του Νόμου περί των Φαρμάκων του 1968 απαγορεύουν 
σε οιονδήποτε κατέχει «a qualification in pharmacy awarded by a relevant European
State» (επαγγελματικά προσόντα στον τομέα της φαρμακευτικής που έχουν αποκτηθεί σε 
άλλο κράτος μέλος») να αναλάβει προσωπικά τη διαχείριση νέου φαρμακείου.
- Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως της εφαρμοζόμενης διαδικασίας αναγνώρισης
(σημεία 1 έως 3 άνωθι).
- Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει επίσης για πρόσωπα των οποίων τα επαγγελματικά 
προσόντα ενδέχεται να αναγνωρίζονται βάσει της Συνθήκης, ιδίως δυνάμει της 
νομολογίας του Δικαστηρίου στις υποθέσεις Βλασσοπούλου2 και Hocsman3.
- Η απαγόρευση, ωστόσο, δεν ισχύει:

α� για τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών·
β� για την έναρξη λειτουργίας νέου φαρμακείου μέσω σύστασης εταιρείας (υπό 

τον όρο η διαχείριση του φαρμακείου να ανατεθεί σε φαρμακοποιό με τίτλο 
σπουδών που έχει αποκτηθεί σε μη ευρωπαϊκή χώρα)·

γ� για τη θέση «superintendent pharmacist» (προϊστάμενος φαρμακοποιός), 
εφόσον το πρόσωπο δεν αναλαμβάνει τη διαχείριση του φαρμακείου.

Από την ανωτέρω απάντηση των βρετανικών αρχών προκύπτει ότι οι τελευταίες ερμηνεύουν 
το άρθρο 21, παράγραφος 4, της οδηγίας κατά την έννοια της δυνατότητας των κρατών 
μελών να μην αποδίδουν καμία ισχύ στα διπλώματα που αποκτώνται σε άλλο κράτος μέλος 
όσον αφορά τη διαχείριση νέου φαρμακείου. 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 διατυπώνεται ως ακολούθως:

«Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αποδώσουν ισχύ στους τίτλους εκπαίδευσης 
περί των οποίων το παράρτημα V, σημείο 5.6.2, για τη δημιουργία νέων 
φαρμακείων ανοικτών στο κοινό. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, 
νοούνται επίσης ως νέα τα φαρμακεία που άνοιξαν εντός των τριών τελευταίων 
ετών».

Εντούτοις, το άρθρο 21 υπάγεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας το οποίο αφορά 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22 έως 142.
2 Υπόθεση C-340/89, Βλασσοπούλου.
3 Υπόθεση C-238/98, Hocsman.
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την αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης. Το άρθρο 21 
ορίζει και συστηματοποιεί την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης. Ως εκ τούτου, η 
παρέκκλιση που εισάγει η παράγραφος 4 του άρθρου 21 της οδηγίας πρέπει να αναλυθεί κατά 
την έννοια της δυνατότητας εξαίρεσης αποκλειστικά σε ό,τι αφορά την αρχή της αυτόματης 
αναγνώρισης. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εξαίρεση δεν αφορά τις λοιπές διαδικασίες 
αναγνώρισης που συστηματοποιούνται από την οδηγία ούτε τα δικαιώματα των οποίων 
δύναται να απολαύει ο μετανάστης βάσει της Συνθήκης. 

Το άρθρο 21, παράγραφος 4, της οδηγίας περιορίζεται, επομένως, στην επιβολή υποχρέωσης 
στα κράτη μέλη όσον αφορά την αυτόματη αναγνώριση για τα φαρμακεία τριετούς 
τουλάχιστον λειτουργίας. Εάν ο μετανάστης επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του σε 
φαρμακείο με διάρκεια λειτουργίας άνω των τριών ετών, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
αναγνωρίσουν αυτομάτως τα επαγγελματικά προσόντα του τα οποία αντιστοιχούν στους 
ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που προβλέπονται από την οδηγία. Αντιθέτως, το ζήτημα της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για τα φαρμακεία με διάρκεια λειτουργίας 
κάτω των τριών ετών δεν υπάγεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της οδηγίας και, συνεπώς, 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του πρωτογενούς δικαίου. 

Συμπεράσματα

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να έλθει εκ νέου σε επαφή με τις βρετανικές αρχές προς 
διερεύνηση της συμβατότητας των κείμενων διατάξεων προς τις ελευθερίες που 
προβλέπονται από τη Συνθήκη.


