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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0006/2009 dėl diskriminacijos dėl tautybės, Jungtinės Karalystės
valdžios institucijų vykdomos nepripažįstant Prancūzijoje išduoto farmacijos 
bakalauro diplomo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Jean Marie Taga Fosso, 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, turintis vieno Prancūzijos universiteto išduotą farmacininko kvalifikaciją 
patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą, skundžiasi dėl Jungtinės Karalystės valdžios institucijų 
(Sveikatos departamento – angl. Department of Health) elgesio. Pasak jo, Jungtinės 
Karalystės valdžios institucijos jam neleidžia verstis atsakingo farmacininko, vadovaujančio
vaistus gaminančiai vaistinei, profesija, jei vaistinė įregistruota ne anksčiau kaip prieš trejus 
metus. Tokia tvarka taikoma profesionaliems farmacininkams, diplomus gavusiems ES 
valstybių narių universitetuose (pagal 1954 m. Farmacijos įstatymą (Pharmacy Act 1954) ir
2006 m. Sveikatos įstatymą (Health Act 2006). Pagal Direktyvą 85/433/EEB (2 straipsnio 2 
dalį) valstybė narė neprivalo pripažinti farmacijos bakalauro kvalifikacijos, jeigu jam 
priklauso, jis valdo arba kontroliuoja prieš mažiau kaip trejus metus atidarytą vaistinę. 
Direktyvoje nurodoma, kad šis apribojimas taikomas ne iš trečiųjų šalių kilusiems 
absolventams, o tiems, kurių diplomai išduoti ES valstybėse narėse. Peticijos pateikėjas 
skundžiasi, kad dirbdamas vaistininku Jungtinėje Karalystėje sukaupė didelę patirtį, bet ji ten 
nepripažįstama ir jam neleidžiama eiti atsakingo farmacininko, valdančio naują vaistinę, 
pareigų, o taip esą elgiamasi dėl to, kad jo diplomas išduotas Prancūzijoje ir kad jis yra 
Prancūzijos pilietis. Jis prašo iš dalies pakeisti direktyvą ir teisės aktus, kuriais ji perkelta į 
Jungtinės Karalystės teisę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Peticijos pateikėjas, Prancūzijos pilietis, gydytojo farmacininko diplomą gavo 1998 m. 
liepos mėn. 1998 m. jis įstojo į Nacionalinę farmacininkų asociaciją, 1998 m. spalio mėn. – į 
Didžiosios Britanijos karališkąją farmacininkų draugiją (angl. Royal Pharmaceutical Society 
of Great Britain). Nuo tada jis dirba Jungtinėje Karalystėje.

2007 m. gegužės mėn. ASDA prekybos tinklo vadovybė (ASDA Store Management) atsisakė 
jį paskirti tinklo farmacininku (angl. in-store pharmacist), motyvuodama tuo, kad jo 
kvalifikacija įgyta Prancūzijoje. Jis apskundė šį sprendimą Sveikatos reikalų departamentui 
(angl. Department of Health), kurio buvo informuotas, jog galimybė leisti ES piliečiams 
valdyti naujas vaistines yra svarstoma, tačiau valstybės narės gali laisvai spręsti, ar taikyti 
Direktyvos 85/433/EEB 2 straipsnio 2 dalyje1 numatytą išimtį. 

Peticijos pateikėjas dar išreiškė nuomonę, kad leisdama trečiųjų šalių piliečiams, įgijusiems 
kvalifikacijas Anglijoje, tapti naujų vaistinių savininkais, Jungtinė Karalystė vykdo 
diskriminaciją dėl tautybės.

Visų pirma pažymėtina tai, kad Direktyvos 2005/36/EEB 62 straipsniu panaikinus direktyvą 
85/433/EEB2, profesinės kvalifikacijos ir konkrečiai farmacininkų išsilavinimas pripažįstamas
remiantis šia antrąja direktyva, įsigaliojusia 2007 m. spalio 20 d.

Direktyvos 2005/36/EEB 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta ta pati išimtis, kuri buvo nustatyta
Direktyvos 85/433/EEB 2 straipsnio 2 dalyje. Pagal šią išimtį valstybėms narėms leidžiama 
nepripažinti direktyvos V priedo 5.5.2 punkte nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymų 
steigiant naujas visuomenei atviras vaistines. Naujomis vaistinėmis laikomos prieš mažiau 
kaip trejus metus atidarytos vaistinės. Pagal šią nukrypti leidžiančią nuostatą valstybėms 
narėms suteikiama teisė automatiškai nepripažinti direktyvos priede nurodytų diplomų.  

Tačiau tai nereiškia, kad valstybės narės gali atsisakyti leisti tam tikram valstybės narės 
piliečiui tapti naujos vaistinės valdytoju paprasčiausiai remiantis Direktyvos 2005/36/EB 21 
straipsnio 4 dalimi. Pagal šį straipsnį neleidžiama nukrypti nuo Sutarties nuostatų, visų pirma
nuo jos 43 straipsnio, kuriuo garantuojama įsisteigimo laisvė. Taikant šį straipsnį, profesinės 
kvalifikacijos turi būti pripažįstamos atsižvelgiant į visus asmens, kuris pageidauja tapti 
naujos vaistinės valdytoju, turimus diplomus ir į jo profesinę patirtį. Be to, draudimas užsiimti 
veikla negali būti grindžiamas vien 21 straipsnio 4 dalimi, nes joje aptariamas tiktai 
nukrypimas nuo automatinio pripažinimo procedūrų. Atsisakymas pripažinti remiantis 
Sutarties nuostatomis turi būti motyvuojamas atsižvelgiant į sprendimą Gebhard3, kuriame 
nurodoma, kad „nacionalinės priemonės, kurios gali trukdyti naudotis pagal Sutartį 
garantuotomis pagrindinėmis laisvėmis arba dėl kurių jų vykdymas gali būti mažiau 
patrauklus, privalo tenkinti keturias sąlygas: jos privalo būti nediskriminuojančios; būti 
pagrįstos privalomais bendrojo intereso pagrindais; tinkamos užtikrinti, kad jomis siekiamas 

                                               
1 1985 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva dėl farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją 
patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis su tam 
tikra farmacine veikla susijusia įsisteigimo teise, OL L 253, 1985 9 24, p. 37–42.
2 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30, p. 22–142.
3 Byla C-55/94, Gebhard, 39 punktas.
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tikslas bus pasiektas; ir neviršyti to, kas būtina pasiekti tikslą“.

Aptariant tariamą Jungtinės Karalystės vykdomą diskriminavimą dėl tautybės, dera pažymėti, 
kad Komisijos turimais duomenimis, Jungtinė Karalystė atsisako pripažinti tik kitose ES 
valstybėse narėse įgytus formalios kvalifikacijos įrodymus; ES valstybės narės piliečiui, 
kvalifikaciją įgijusiam Jungtinėje Karalystėje, toks suvaržymas nebūtų netaikomas. Peticijos 
pateikėjas kvalifikaciją įgijo Prancūzijoje, tad jo padėtis ne tokia pat kaip trečiosios šalies 
piliečio arba ES valstybės narės piliečio, formalios kvalifikacijos įrodymus gavusio Jungtinėje 
Karalystėje. Nevienodoje teisinėje padėtyje atsidūrusiems asmenims gali būti taikomos 
skirtingos taisyklės, ir tokiu būdu jie nėra diskriminuojami.

Pagal Direktyvos 2005/36/EB 21 straipsnio 4 dalies nuostatas valstybėms narėms leidžiama 
automatiškai nepripažinti farmacininko formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų kitose 
valstybėse narėse, jeigu jie ketina verstis farmacininko profesine veikla kaip naujų vaistinių 
valdytojai. Bet pagal šią nuostatą neleidžiama uždrausti jiems užsiimti tokia veikla. Peticijos 
pateikėjo nurodyti suvaržymai turi būti vertinami remiantis EB sutarties 43 straipsniu. 
Komisija susisieks su Jungtine Karalyste ir patikrins, ar jos teisės aktuose laikomasi šių 
principų ir kaip jie taikomi.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjas neseniai informavo Komisiją, jog bandė apskųsti ASDA Store 
Management sprendimą Londono aukštesniajam teismui (angl. High Court of London), bet jo 
prašymas dėl persvarstymo teisme buvo atmestas. Apeliacija Londono aukštesniajam teismui 
irgi atmesta 2009 m. spalio 14 d.

Papildydama savo ankstesnįjį atsakymą, Komisija nori informuoti Europos Parlamentą, jog 
susisiekė su Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis dėl peticijos pateikėjo nurodytų 
suvaržymų. 2009 m. rugsėjo 24 d. atsakyme Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pateikė 
tokią informaciją:

- Didžiosios Britanijos karališkoji farmacininkų draugija (angl. Royal Pharmaceutical 
Society of Great Britain, RPSGB) automatiškai pripažįsta formalios kvalifikacijos 
įrodymus, išvardytus Direktyvos 2005/36/EB V priedo 5.6.2 punkte1.
- RPSGB automatiškai pripažįsta direktyvoje nustatytų sąlygų neatitinkančius formalios 
kvalifikacijos įrodymus, jeigu asmenys, kuriems jie išduoti, turi įgytas teises.
- Visais kitais atvejais, vadovaudamasi direktyvos 10 straipsnio b ir g punktais, RPSGB 
taiko bendrąją kvalifikacijų pripažinimo tvarką.
- Pripažindama kvalifikaciją, RPSGB atkreipia migranto dėmesį į tai, kad vadovaujantis 
1968 m. Vaistų įstatymo (Medicines Act 1968) 70 ir 71 straipsniais bei direktyvos 21 
straipsnio 4 dalimi, jis negali asmeniškai kontroliuoti naujos vaistinės.
- Iš tikrųjų 1968 m. Vaistų įstatymo 70 ir 71 straipsniais draudžiama bet kuriam asmeniui, 
turinčiam „atitinkamos Europos valstybės suteiktą farmacijos srities kvalifikaciją“, pačiam 
prižiūrėti naują vaistinę.

                                               
1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, OL L 255, 2005 9 30, p. 22–142.
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- Šis draudimas galioja nepaisant taikomos pripažinimo procedūros (žr. pirmiau 1–3 
punktus).
- Draudimas galioja ir tiems asmenims, kurių profesinės kvalifikacijos būtų pripažintos 
pagal Sutartį, konkrečiai – remiantis Teismo sprendimais bylose Vlassopoulou1 ir 
Hocsman2.
- Tačiau draudimas netaikomas:

a. trečiųjų šalių piliečiams, turintiems ES įgytą formalios kvalifikacijos įrodymą,
b. jeigu nauja vaistinė atidaroma įsteigiant bendrovę (tik jei vaistinės valdymas 

bus patikėtas ne ES kvalifikaciją įgijusiam farmacininkui),
c. vyresniojo farmacininko (angl. superintendent pharmacist) pareigoms, jeigu 

jas einantis asmuo nevaldo vaistinės.

Iš šio Jungtinės Karalystės valdžios institucijų atsakymo aiškėja, kad jos aiškina direktyvos 21 
straipsnio 4 dalį kaip leidimą valstybėms narėms visiškai nepripažinti kitoje valstybėje narėje 
gautų diplomų, jeigu jų pripažinimas susijęs su naujos vaistinės valdymu. 

21 straipsnio 4 dalis suformuluota taip:

„Valstybės narės nėra įpareigotos pripažinti V priedo 5.6.2 punkte nurodytą 
formalios kvalifikacijos įrodymą steigiant naujas visuomenei skirtas vaistines. 
Taikant šią dalį naujomis vaistinėmis taip pat laikomos vaistinės, kurios veikia 
trumpiau nei trejus metus.“

Tačiau 21 straipsnis yra direktyvos III antraštinės dalies III skyriuje, skirtame pripažinimui 
remiantis būtiniausių rengimo reikalavimų derinimu. 21 straipsnyje išreikštas ir 
struktūrizuotas automatinio pripažinimo principas. Todėl direktyvos 21 straipsnio 4 dalyje 
nustatyta leidžianti nukrypti nuostata turi būti nagrinėjama tiktai kaip įžanga į automatinio 
pripažinimo principo išimtį. Taigi ši išimtis nesusijusi nei su kitomis direktyvoje 
aprašomomis pripažinimo procedūromis, nei su teisėmis, kuriomis migrantas gali naudotis 
remdamasis Sutartimi. 

Direktyvos 21 straipsnio 4 dalyje tiktai nustatyta valstybių narių prievolė automatiškai 
pripažinti kvalifikacijas, susijusias su anksčiau nei prieš trejus metus įsteigtomis vaistinėmis. 
Jeigu migrantas nori verstis savo profesija anksčiau nei prieš trejus metus įsteigtoje vaistinėje, 
valstybės narės privalo automatiškai pripažinti jo profesinę kvalifikaciją, atitinkančią 
direktyvoje nustatytus būtinuosius profesinio rengimo reikalavimus. Bet mažiau nei prieš 
trejus metus įsteigtų vaistinių farmacininkų kvalifikacijos pripažinimo klausimas direktyvoje 
nereglamentuojamas, todėl patenka į pirminės teisės taikymo sritį. 

Išvados

Todėl Komisija ketina dar kartą susisiekti su Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis, kad 
išnagrinėtų esamų nuostatų suderinamumą su Sutartyje nustatytomis laisvėmis.“

                                               
1 Byla C-340/89, Vlassopoulou.
2 Byla C-238/98, Hocsman.


