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Tárgy: Asuncion Cremades Campos spanyol állampolgár által benyújtott 0747/2011. 
számú petíció a spanyolországi Murciai Egyetemen szerzett gyógyszerész 
végzettségének elismerésével kapcsolatban a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, a Murciai Egyetemen a gyógyszerész képzés nincs összhangban 
sem a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, sem pedig a hatályos spanyol jogszabályok (CIN/2137/2008. számú rendelet) 
rendelkezéseivel. Ezeknek értelmében ugyanis a gyógyszerész képzésnek az egyetemen 
legalább 4 évig tartó, nappali tagozatos elméleti és gyakorlati képzést, és egy nyilvános 
gyógyszertárban vagy egy kórházban legalább féléves szakmai gyakorlatot kell magában 
foglalnia. A petíció benyújtója rámutat, hogy az említett szakmai gyakorlatért 30 ECTS-
pontot kellene adni, amely nappali tagozaton féléves teljesítménynek felel meg, de a Murciai 
Egyetem csak 18 pontot ad. A petíció benyújtója ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az egyetem 
nem kínál fel képzést három olyan tudományágban, amely szerepel a spanyol jogszabályban. 
Mivel a petíció benyújtója eddig eredménytelenül fordult az illetékes nemzeti hatóságokhoz, 
ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.



PE480.727v01-00 2/3 CM\890576HU.doc

HU

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Murciai Egyetem nem tartja tiszteletben a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 (az irányelv) 44. cikkében és V. 
mellékletének 5.6.1. pontjában foglalt harmonizált képzési minimumkövetelményeket. 

Egyúttal rámutat arra, hogy a Murciai Egyetem a 44. cikk (2) bekezdésének b) pontjával 
összhangban szervezett gyakorlatra az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszerben (ECTS) 
csak 18 kreditpontot ad. E rendelkezés meghatározza, hogy az EU-ban minden 
gyógyszerészképzésnek hat hónapos gyakorlatot kell magában foglalnia, amelyet egy 
közforgalmú gyógyszertárban vagy kórházban az adott kórház gyógyszerészeti osztályának 
felügyelete alatt bonyolítanak le. A petíció benyújtója szerint e gyakorlatra legalább 30 ECTS 
kreditpontot kellene adni.

A petíció benyújtója továbbá azt állítja, hogy a Murciai Egyetem tananyaga nem tartalmaz 
három olyan tárgyat, amely nélkülözhetetlen a CIN/2137/2008. sz. spanyol miniszteri 
rendeletben – vagyis az irányelvnek a gyógyszerészek képzési követelményeire vonatkozó 
rendelkezéseit a spanyol nemzeti jogban végrehajtó nemzeti jogalkotási eszközben – felsorolt 
szakmai kompetenciák megszerzéséhez. Állítása szerint a gyógyszerészek tananyagának a 
következő tárgyakat is magában kellene foglalnia: „Információ, tudományos módszer, 
tudományos innovációs technika”, „Biológiai elemzés és laboratóriumi diagnózis”, valamint 
„Gyógyszerészeti gondozás”.

A Bizottság észrevételei

Az első panaszt illetően a Bizottság arra kíván rámutatni, hogy az európai kreditátviteli és -
gyűjtési rendszer nem kötelező erejű uniós jogalkotási eszközön alapul. Következésképpen az 
uniós jog nem írja elő az egyetemek számára, hogy hány ECTS kreditpontot kell adniuk az 
irányelv 44. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott gyakorlatra. 

Az uniós jog ehelyett csupán annak biztosítását írja elő a tagállamoknak, hogy egyetemeik 
szervezzenek legalább hat hónapos gyakorlatot, amelyet egy közforgalmú gyógyszertárban 
vagy egy kórházban, az adott kórház gyógyszerészeti osztályának felügyelete alatt kell 
lebonyolítani. 

Ami a kötelező tantárgyakat illeti, az irányelv V. mellékletének 5.6.1. pontja csak a minimális 
tantárgyakat sorolja fel. A tagállamok dönthetnek további tantárgyak felvételéről, de ezeket a 
követelményeket az uniós jog nem teszi kötelezővé.     

A Bizottság szolgálatai összehasonlították az irányelv V. mellékletének 5.6.1. pontjában 
felsorolt kötelező tantárgyak jegyzékét a gyógyszerészi képzésnek a Murciai Egyetem 
honlapján2 feltüntetett tananyagával, és megállapították, hogy az egyetem tananyaga magában 
foglalja az irányelv V. mellékletének 5.6.1. pontjában felsorolt összes kötelező tantárgyat. 

Következtetés 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről (HL L 255, 2005.9.30., 22. o.).
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas 2011. december 2-án 
megtekintve
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A Bizottságnak ebben az ügyben nem állnak rendelkezésére olyan bizonyítékok, amelyek 
alapján megállapíthatná az irányelv megsértését.


