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Temats: Lūgumraksts Nr. 0747/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Asuncion 
Cremades Campos, par Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
nepiemērošanu attiecībā uz farmācijas studijām Mursijas Universitātē 
Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka farmācijas studijas Mursijas Universitātē neatbilst 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu noteikumiem un spēkā esošajiem Spānijas tiesību aktiem (Rīkojums 
CIN/2137/2008). Saskaņā ar šiem noteikumiem farmācijas studijām jāietver vismaz četrus 
gadus ilga pilna laika teorētiskā un praktiskā apmācība universitātē un sešus mēnešus ilga 
prakse aptiekā, kas atvērta apmeklētājiem, vai arī slimnīcā. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, 
ka par praksi jāpiešķir 30 ECTS (Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma) 
punkti, jo tā ir līdzvērtīga pusgadu ilgam pilna laika darbam, taču Mursijas Universitātē tiek 
piešķirti tikai 18 punkti. Lūgumraksta iesniedzēja arī norāda, ka universitāte nepiedāvā
apmācību trijās no Spānijas tiesību aktos paredzētajām disciplīnām. Tā kā lūgumraksta 
iesniedzējas vēršanās valsts kompetentajās iestādēs līdz šim nav devusi nekādus rezultātus, 
viņa lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 4. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Mursijas Universitātē neievēro obligātās saskaņotās 
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prasības farmaceitu apmācībai, kas noteiktas Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu (Direktīva)1 44. pantā un V pielikuma 5.6.1. punktā.

Viņa norāda, ka Mursijas Universitātē par praksi, ko rīko atbilstīgi 44. panta 2. punkta 
b) apakšpunktam, piešķir tikai 18 Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas 
(ECTS) punktus. Saskaņā ar šo noteikumu ES farmācijas studiju programmā ir sešus mēnešus 
ilgs mācekļa darbs publiski pieejamā aptiekā vai slimnīcā šīs slimnīcas farmaceitiskās nodaļas 
pārraudzībā. Viņa uzskata, ka par šādu praksi jāpiešķir vismaz 30 ECTS punkti.

Vēl lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Mursijas Universitātes studiju programmā nav 
iekļauti trīs studiju priekšmeti, kuri obligāti jāapgūst, lai iegūtu profesionālās prasmes, kas 
uzskaitītas Spānijas ministrijas rīkojumā CIN/2137/2008 (valsts likumdošanas instruments, ar 
kuru Spānijas tiesību aktos īsteno direktīvas noteikumus attiecībā uz farmaceitu apmācības 
prasībām). Viņa uzskata, ka farmācijas studiju programmā būtu jāiekļauj arī šādi priekšmeti:
„Informācija, zinātniskā metode, zinātniskās inovācijas tehnika”, „Bioloģiskā analīze un 
laboratoriskā diagnostika” un „Farmaceitiskā aprūpe”.

Komisijas novērojumi

Attiecībā uz pirmo sūdzību Komisija vēlas uzsvērt, ka Eiropas kredītpunktu pārneses un 
uzkrāšanas sistēmas pamatā nav saistošs ES likumdošanas instruments. Tāpēc ES tiesību 
aktos augstskolām nav noteikts obligātais ECTS kredītpunktu skaits par direktīvas 44. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minēto mācekļa darbu.

Toties ES tiesību aktos paredzēts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai augstskolas rīkotu vismaz 
sešus mēnešus ilgu praksi publiski pieejamā aptiekā vai slimnīcā šīs slimnīcas farmaceitiskās 
nodaļas pārraudzībā.

Attiecībā uz obligātajiem studiju priekšmetiem jānorāda, ka direktīvas V pielikuma 
5.6.1. punktā ir tikai obligāto studiju priekšmetu saraksts. Dalībvalstis var izvēlēties iekļaut 
papildu priekšmetus, taču ES tiesību aktos tas obligāti nav prasīts.

Komisijas dienesti salīdzināja direktīvas V pielikuma 5.6.1. punktā uzskaitītos obligātos 
studiju priekšmetus ar Mursijas Universitātes tīmekļa vietnē pieejamo farmācijas studiju 
programmu2 un secināja, ka universitātes studiju programmā iekļauti visi direktīvas 
V pielikuma 5.6.1. punktā uzskaitītie obligātie studiju priekšmeti.

Secinājums

Komisijai nav pierādījumu, ka šajā gadījumā būtu pārkāpti direktīvas noteikumi.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.)
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas —
skatīts 2011. gada 2. decembrī.


