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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0747/2011, внесена от Asuncion Cremades Campos, с испанско 
гражданство, относно неприлагането на Директива 2005/36/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации във връзка с обучение за фармацевт в 
Университета Murcia в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че обучението за фармацевт в Университета Murcia 
не съответства на разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета относно признаването на професионалните квалификации или 
съществуващото испанско законодателство (Закон CIN/2137/2008). Съгласно тези 
разпоредби обучението за фармацевт трябва да включва редовно теоретично и 
практическо обучение с продължителност четири години, проведено в университет, и 
шестмесечен стаж в аптека с общ достъп или в болнично заведение. Вносителката на 
петицията изтъква, че за стажа следва да бъдат дадени 30 точки по ECTS (Европейска 
система за трансфер и натрупване на кредити), тъй като това съответства на половин 
година редовна работа, но университетът Murcia дава само 18. Освен това вносителката 
на петицията отбелязва, че университетът не предлага обучение по три от 
дисциплините, предвидени от испанското законодателство. Тъй като жалбите на 
вносителката на петицията до компетентните национални органи досега са били 
неуспешни, тя отправя искане към Европейския парламент да проучи случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 04 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.
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Вносителката на петицията твърди, че Университетът в Мурсия не спазва 
съгласуваните минимални изисквания за обучение на фармацевти, предвидени в член 
44 и приложение V, точка 5.6.1. от Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации (директивата)1. 

Тя посочва, че Университетът в Мурсия дава само 18 кредитни точки по Европейската 
система за трансфер и натрупване на кредити (ECTК) за стажовете, организирани в 
съответствие с член 44, параграф 2, буква б). Тази разпоредба предвижда всички 
обучения за фармацевти в ЕС да включват шестмесечен стаж в аптека с общ достъп или 
в болница под надзора на фармацевтичния отдел на болницата. Тя смята, че за този 
стаж следва да се дадат минимум 30 кредитни точки по ЕСТК.

Освен това вносителката на петицията твърди, че учебната програма на Университета в 
Мурсия не съдържа три предмета, които са задължителни за придобиване на 
професионалните компетенции, посочени в испанската министерска заповед 
CIN/2137/2008, националният законодателен инструмент за прилагане на разпоредбите 
на директивата, свързани с изискванията за обучение на фармацевти в испанското 
национално право. Тя твърди, че учебната програма за обучение на фармацевти трябва 
също така да включва следните предмети: „Информация, научен метод, научни 
иновации и техника“, „Биологичен анализ и диагностична лаборатория“ и 
„Фармацевтична грижа“.

Забележки на Комисията

Относно първото оплакване Комисията би искала да подчертае, че Европейската 
система за трансфер и натрупване на кредити не се основава на обвързващ 
законодателен инструмент на ЕС. Следователно, правото на ЕС не предвижда колко 
кредитни точки по ЕСТК да дават университетите за стажа, предвиден в член 44, 
параграф 2, буква б) от директивата. 

Вместо това правото на ЕС само задължава държавите членки да гарантират, че техните 
университети организират минимум шестмесечен стаж, който да се проведе или в 
аптека с общ достъп, или в болница под надзора на фармацевтичния отдел на 
болницата. 

Относно задължителните учебни предмети, директивата предвижда само списък на 
минимума учебни предмети в приложение V, точка 5.6.1. от директивата. Държавите 
членки могат да решат да включат допълнителни учебни предмети, но подобни 
изисквания не са задължителни според правото на ЕС.     

Службите на Комисията сравниха списъка на задължителните учебни предмети, 
изброени в приложение V, точка 5.6.1. от директивата и в учебната програма за 
фармацевтично обучение на началната страница на Университета в Мурсия,2 и 

                                               
1 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември относно признаването на 
професионалните квалификации (OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas разгледана на 2 
декември 2011 г.
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стигнаха до заключението, че учебната програма на университета съдържа всички 
задължителни учебни предмети, изброени в приложение V, точка 5.6.1. от директивата. 

Заключение 

Комисията не разполага с доказателства, според които да заключи, че е налице 
нарушение на директивата в този случай.


