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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0747/2011, της Asuncion Cremades Campos, ισπανικής ιθαγένειας,
σχετικά με τη μη εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων όσον αφορά τη φαρμακευτική εκπαίδευση στο 
πανεπιστήμιο της Murcia, στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι η φαρμακευτική εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο της Murcia 
δεν συνάδει με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή του ισχύοντος 
ισπανικού δικαίου (διάταγμα CIN/2137/2008). Δυνάμει των εν λόγω διατάξεων, η 
φαρμακευτική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα έτη θεωρητικής και 
πρακτικής κατάρτισης πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο και έξι μήνες πρακτικής 
άσκησης σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι 
θα έπρεπε να της χορηγηθούν 30 μονάδες από το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών 
μονάδων (ECTS) για την πρακτική άσκηση καθώς αυτή αντιστοιχεί σε έξι μήνες πλήρους 
απασχόλησης, αλλά το πανεπιστήμιο της Murcia της χορηγεί μόνο 18 μονάδες. Η 
αναφέρουσα σημειώνει επίσης ότι το πανεπιστήμιο δεν παρέχει κατάρτιση σε τρεις από τους 
κλάδους που καλύπτονται από το ισπανικό δίκαιο. Καθώς οι προσφυγές της αναφέρουσας 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές απέβησαν μάταιες, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012
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Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το πανεπιστήμιο της Murcia δεν τηρεί τις ελάχιστες 
εναρμονισμένες απαιτήσεις κατάρτισης για τους φαρμακοποιούς που προβλέπονται στο 
άρθρο 44 και στο παράρτημα V, σημείο 5.6.1. της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων (εφεξής «η οδηγία»)1. 

Η αναφέρουσα τονίζει ότι το πανεπιστήμιο της Murcia χορηγεί μονάχα 18 μονάδες από το 
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) για την πρακτική άσκηση 
που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 44, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο. Βάσει της εν 
λόγω διάταξης, κάθε φαρμακευτική εκπαίδευση στην ΕΕ περιλαμβάνει εξάμηνη πρακτική 
άσκηση σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την εποπτεία της 
φαρμακευτικής υπηρεσίας του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι θα 
έπρεπε να χορηγούνται τουλάχιστον 30 διδακτικές μονάδες για τη συγκεκριμένη πρακτική 
άσκηση.

Επιπλέον, η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου της 
Murcia δεν περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
απόκτηση των επαγγελματικών προσόντων που ορίζονται στο ισπανικό υπουργικό διάταγμα 
CIN/2137/2008, το οποίο αποτελεί το εθνικό νομοθετικό μέσο για τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο της Ισπανίας των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις κατάρτισης για 
τους φαρμακοποιούς. Ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα φαρμακευτικής κατάρτισης πρέπει να 
περιλαμβάνει και τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: «Πληροφορίες, Επιστημονική μέθοδος, 
Τεχνική επιστημονικής καινοτομίας», «Βιολογική ανάλυση και Εργαστηριακή διάγνωση» και 
«Φαρμακευτική περίθαλψη».

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όσον αφορά την πρώτη αιτίαση, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να τονίσει ότι το ευρωπαϊκό 
σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων δεν βασίζεται σε κάποιο δεσμευτικό νομοθετικό 
μέσο της ΕΕ. Συνεπώς, το δίκαιο της ΕΕ δεν υπαγορεύει στα πανεπιστήμια πόσες διδακτικές 
μονάδες πρέπει να χορηγούν για την πρακτική άσκηση που προβλέπεται στο άρθρο 44, 
παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας. 

Αντ’ αυτού, η μόνη υποχρέωση που επιβάλλεται στα κράτη μέλη βάσει του δικαίου της ΕΕ 
αφορά τη διασφάλιση ότι τα πανεπιστήμιά τους οργανώνουν πρακτική άσκηση διάρκειας 
τουλάχιστον έξι μηνών και ότι η εν λόγω πρακτική άσκηση πραγματοποιείται είτε σε 
φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό είτε σε νοσοκομείο υπό την εποπτεία της φαρμακευτικής 
υπηρεσίας του συγκεκριμένου νοσοκομείου. 

Όσον αφορά τις υποχρεωτικές θεματικές ενότητες κατάρτισης, η οδηγία προβλέπει μόνο τη 
λίστα με τις ελάχιστες θεματικές ενότητες κατάρτισης στο παράρτημα V, σημείο 5.6.1 της 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη ενδέχεται να αποφασίσουν την εισαγωγή πρόσθετων θεμάτων 
κατάρτισης, ωστόσο, βάσει του δικαίου της ΕΕ, οι απαιτήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα 
δεν είναι δεσμευτικές.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνέκριναν τη λίστα με τα υποχρεωτικά θέματα κατάρτισης που 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22)
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προβλέπεται στην παράρτημα V, σημείο 5.6.1. της οδηγίας με το πρόγραμμα σπουδών της 
φαρμακευτικής κατάρτισης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα υποδοχής του πανεπιστημίου 
της Murcia1 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου 
περιλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικά θέματα κατάρτισης που απαριθμούνται στο παράρτημα V, 
σημείο 5.6.1. της οδηγίας. 

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία που να την οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στην 
προκειμένη περίπτωση τίθεται θέμα παραβίασης της οδηγίας.

                                               
1 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas ιστοσελίδα την οποία 
επισκέφθηκαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής στις 2 Δεκεμβρίου 2011.


