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Tema: Peticija Nr. 0747/2011 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nesilaikymo rengiant 
vaistininkus Mursijos universitete (Ispanija), kurią pateikė Ispanijos pilietė 
Asuncion Cremades Campos

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad vaistininkų rengimas Mursijos universitete (Ispanijoje) 
neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo nuostatų arba galiojančių Ispanijos teisės aktų (potvarkis CIN/2137/2008). Pagal 
šias nuostatas vaistininko rengimas turi apimti ne trumpesnį kaip ketverių metų teorinį ir 
praktinį rengimą universitete ir šešių mėnesių praktiką visuomenei skirtoje vaistinėje arba 
ligoninėje. Peticijos pateikėja nurodo, kad už stažuotę turėtų būti skiriama 30 Europos kreditų 
perkėlimo sistemos (ECTS) kreditų dėl to, kad jos trukmė prilygsta pusei darbo visą darbo 
dieną vienus metus laiko. Tačiau Mursijos universitetas suteikia tik 18 kreditų. Peticijos 
pateikėja taip pat pažymi, kad į universiteto programą neįtraukti trys mokymo dalykai, 
nurodyti Ispanijos teisės aktuose. Kadangi peticijos pateikėjos kreipimaisi į kompetentingas 
nacionalinės valdžios institucijas iki šiol rezultatų nedavė, ji prašo Europos Parlamentą 
išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Peticijos pateikėja teigia, kad Mursijos universitetas nesilaiko suderintų būtinųjų vaistininko 
rengimo reikalavimų, nustatytų Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
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pripažinimo (direktyva) 44 straipsnyje ir V priedo 5.6.1 punkte 1. 

Ji nurodo, kad Mursijos universitetas skiria tik 18 Europos kreditų perkėlimo sistemos 
(ECTS) kreditų už stažuotes, organizuotas pagal 44 straipsnio 2 dalies b skirsnį. Pagal šias 
nuostatas vaistininko rengimas Europos Sąjungoje turi apimti šešių mėnesių praktiką 
visuomenei skirtoje vaistinėje arba ligoninėje, prižiūrint tos ligoninės farmacijos skyriui. Ji 
mano, kad už šią praktiką turėtų būti skiriama mažiausiai 30 ECTS kreditų.

Be to, peticijos pateikėja tvirtina, kad į Mursijos universiteto mokymo programą neįtraukti 
trys profesiniams gebėjimams būtini mokymo dalykai, išvardyti Ispanijos ministro potvarkyje 
CIN/2137/2008 (nacionaliniame teisės akte, kuriuo į Ispanijos teisės aktus perkeliamos su 
vaistininkų rengimo reikalavimais susijusios direktyvos nuostatos). Peticijos pateikėjos 
teigimu, vaistininkų rengimo programa turėtų apimti ir šias temas: „Informacija, mokslinis 
metodas, mokslinis inovacijų metodas“, „Biologinė analizė ir laboratorinė diagnozė“ ir 
„Farmacinė priežiūra“.

Komisijos pastabos

Dėl pirmojo skundo Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad Europos kreditų perkėlimo sistema 
(ECTC) nepagrįsta privalomais ES teisės aktais. Atitinkamai ES teisės aktuose nenurodyta, 
kiek ECTS kreditų universitetai turėtų skirti už praktiką, numatytą direktyvos 44 straipsnio 
2 dalies b skirsnyje. 

ES teisės aktais valstybės narės tik įpareigojamos užtikrinti, kad universitetai pripažintų 
mažiausiai šešių mėnesių praktiką ir kad ji vyktų visuomenei skirtoje vaistinėje arba 
ligoninėje, prižiūrint tos ligoninės farmacijos skyriui. 

Privalomų mokomųjų dalykų klausimu direktyvoje nustatytas tik būtinasis mokymo temų 
sąrašas, kuris pateiktas V priedo 5.6.1 punkte. Valstybės narės gali nuspręsti įtraukti 
papildomas mokymo temas, bet pagal ES teisę tai nėra privaloma. 

Komisijos tarnybos palygino privalomų mokomųjų dalykų sąrašą, pateiktą direktyvos 
V priedo 5.6.1 punkte, ir Mursijos universiteto vaistininkų rengimo programą, pateikiamą šio 
universiteto pradžios tinklalapyje2, ir padarė išvadą, kad į universiteto mokymo programą 
įtraukti visi privalomi mokomieji dalykai, išvardyti direktyvos V priedo 5.6.1 punkte. 

Išvada

Šiuo atveju Komisija neturi pagrindo daryti išvadą, kad buvo pažeista direktyva.“

                                               
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).
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas, žiūrėtas 2011 m. 
gruodžio 2 d.


