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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0747/2011 af Asuncion Cremades Campos, spansk statsborger, om 
manglende håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i forbindelse med 
farmaceutuddannelsen på universitetet i Murcia i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at farmaceutuddannelsen på universitetet i Murcia hverken opfylder 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer eller den gældende spanske lovgivning (bekendtgørelse 
CIN/2137/2008). I henhold hertil skal farmaceutuddannelsen omfatte mindst fire års teoretisk 
og praktisk undervisning på heltidsbasis ved et universitet og mindst seks måneders 
praktikanttjeneste på et offentligt tilgængeligt apotek eller på et hospital. Andrageren påpeger, 
at der for sidstnævnte praktikanttjeneste burde gives 30 ECTS-points, da det svarer til ½ 
fuldtidsårsværk, men universitetet i Murcia giver kun 18. Andrageren understreger tillige, at 
universitetet ikke tilbyder undervisning i tre af de discipliner, der er omhandlet i den spanske 
lov. Da hendes henvendelser til de ansvarlige nationale instanser hidtil har været resultatløse, 
anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

"Andrageren hævder, at universitetet i Murcia ikke opfylder de harmoniserede minimumskrav 
vedrørende farmaceutuddannelsen i henhold til artikel 44 og bilag V, punkt 5.6.1 i direktiv 
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2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktivet)1.

Hun påpeger, at universitetet i Murcia kun giver 18 ECTS-point i EU's 
meritoverførselssystem for praktikanttjeneste tilrettelagt i overensstemmelse med artikel 44, 
stk. 2, litra b). I henhold hertil skal alle farmaceutuddannelser i EU omfatte mindst seks 
måneders praktikanttjeneste på et offentligt tilgængeligt apotek eller på et hospital under 
tilsyn af dette hospitals farmaceutiske tjeneste. Hun mener, at der skal gives mindst 30 ECTS-
point for denne praktikanttjeneste.

Andrageren fastholder endvidere, at universitetet i Murcias uddannelsesplan ikke indeholder 
tre fag, som er uundværlige for at opnå de professionelle kompetencer, som er anført i den 
spanske ministerielle anordning CIN/2137/2008, som er det nationale lovgivningsinstrument, 
der gennemfører de af direktivers bestemmelser, som er relevante for uddannelseskravene til 
farmaceuter, i den spanske nationale lovgivning. Hun fastholder, at uddannelsesplanen for 
farmaceutuddannelsen bør omfatter følgende fag: "Oplysning, videnskabelig metode og 
videnskabelig innovationsteknik", "Biologisk analyse og laboratoriediagnostik" samt 
"Farmaceutisk pleje".

Kommissionens bemærkninger

Med hensyn til den første klage vil Kommissionen gerne påpege, at det europæiske 
meritoverførselssystem (ECTS) ikke er baseret på et bindende EU-lovgivningsinstrument. Det 
fastlægges således ikke i EU's lovgivning, hvor mange ECTS-point et universitet skal give for 
praktikanttjenesten i direktivets artikel 44, stk. 2, litra b). 

I stedet er medlemsstaterne i henhold til lovgivningen forpligtede til at sikre, at deres 
universiteter tilrettelægger mindst seks måneders praktikanttjeneste, og at denne finder sted på 
et offentligt tilgængeligt apotek eller på et hospital under tilsyn af dette hospitals 
farmaceutiske tjeneste. 

Med hensyn til de obligatoriske undervisningsfag indeholder direktivet kun den liste over 
undervisningsfag, som findes i direktivets bilag V, punkt 5.6.1. Medlemsstaterne kan beslutte 
at udbyde yderligere undervisningsfag, men sådanne krav er ikke bindende i henhold til EU's 
lovgivning.     

Kommissionens tjenestegrene sammenlignede listen over obligatoriske undervisningsfag i 
direktivets bilag V, punkt 5.6.1, og uddannelsesplanen for farmaceutuddannelsen på 
universitetet i Murcias websted2 og konkluderede, at universitetets uddannelsesplan 
indeholder alle de obligatoriske undervisningsfag, som er anført på listen i direktivets bilag V, 
punkt 5.6.1. 

Konklusion 

                                               
1 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas set den 2. december 
2011.
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Kommissionen har ingen dokumentation for at konkludere, at direktivet er blevet overtrådt i 
dette tilfælde."


