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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0747/2011, ingediend door Asuncion Cremades Campos 
(Spaanse nationaliteit), over de gebrekkige handhaving van 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties in verband met de opleiding tot 
apotheker aan de universiteit van Murcia in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beweert dat de opleiding tot apotheker aan de universiteit van Murcia niet aan de 
bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties en niet aan de geldende Spaanse wetgeving 
(regeringsbesluit CIN/2137/2008) voldoet. Conform bovenstaande regelgeving dient de 
opleiding tot apotheker te bestaan uit ten minste vier jaar voltijds theoretisch en praktisch 
onderwijs aan een universiteit en ten minste zes maanden stage in een voor het publiek 
toegankelijke apotheek of in een ziekenhuis. Indienster wijst erop dat deze stage 30 ECTS-
punten dient op te leveren, aangezien dit overeenkomt met een half jaar voltijds werk, terwijl 
de universiteit van Murcia slechts 18 punten geeft. Indienster onderstreept verder dat de 
universiteit geen opleiding aanbiedt in drie disciplines die in de Spaanse wet worden 
beschreven. Aangezien haar verzoekschriften aan de nationale instanties tot nu toe zonder 
resultaat zijn gebleven, verzoekt indienster het Europees Parlement om de zaak te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012
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Indienster beweert dat de universiteit van Murcia niet voldoet aan de geharmoniseerde 
minimumopleidingseisen voor apothekers die bepaald zijn in artikel 44 en bijlage V, punt 
5.6.1, van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (de 
Richtlijn)1. 

Indienster wijst erop dat de universiteit van Murcia in het kader van het Europese 
puntenoverdrachtsysteem (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) 
slechts 18 studiepunten geeft voor de overeenkomstig artikel 44, lid 2, sub b, georganiseerde 
stages. Volgens dat artikel moeten alle apothekersopleidingen in de EU ten minste zes 
maanden stage in een voor het publiek toegankelijke apotheek of in een ziekenhuis onder 
toezicht van de farmaceutische dienst van dat ziekenhuis omvatten. Indienster is van mening 
dat deze stage ten minste 30 ECTS-studiepunten dient op te leveren.
Bovendien stelt indienster dat in het curriculum van de universiteit van Murcia drie vakken 
ontbreken die onontbeerlijk zijn voor de verwerving van de vakbekwaamheden die 
beschreven worden in het Spaanse ministeriële besluit CIN/2137/2008, het nationaal 
wetgevingsinstrument waarmee de voor de opleidingseisen voor apothekers relevante 
bepalingen van de Richtlijn in Spaans nationaal recht worden omgezet. Indienster betoogt dat 
het curriculum van de apothekersopleiding tevens de volgende vakken zou moeten omvatten: 
"Informatie, Wetenschappelijke Methoden, Wetenschappelijke Innovatietechniek", 
"Biologische Analyse en Laboratoriumdiagnostiek" en "Farmaceutische Zorg".

Opmerkingen van de Commissie

Wat de eerste klacht betreft wil de Commissie erop wijzen dat het Europese 
puntenoverdrachtsysteem niet gebaseerd is op een bindend EU-wetgevingsinstrument. 
Bijgevolg schrijven de Unierechtelijke vereisten universiteiten niet voor hoeveel ECTS-
studiepunten ze moeten geven voor de in artikel 44, lid 2, sub b, van de Richtlijn bepaalde 
stage. 

Daarentegen verplichten de Unierechtelijke vereisten lidstaten enkel te waarborgen dat hun 
universiteiten ten minste zes maanden stage in een voor het publiek toegankelijke apotheek of 
in een ziekenhuis onder toezicht van de farmaceutische dienst van dat ziekenhuis organiseren. 

Wat de verplichte vakken betreft wordt in bijlage V, punt 5.6.1, van de Richtlijn alleen de lijst 
van het minimum aantal vakken bepaald. De lidstaten mogen besluiten om extra vakken toe te 
voegen, maar dit zijn geen Unierechtelijke vereisten. 

De diensten van de Commissie hebben de lijst van in bijlage V, punt 5.6.1, van de Richtlijn 
genoemde verplichte vakken vergeleken met het curriculum van de apothekersopleiding op de 
website van de universiteit van Murcia2 en vastgesteld dat het curriculum van de universiteit 
alle in bijlage V, punt 5.6.1, van de Richtlijn genoemde verplichte vakken omvat. 

Conclusie 

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas bekeken 
op 2 december 2011.
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De Commissie heeft geen bewijs ontvangen op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat 
er in deze zaak sprake is van schending van de Richtlijn.


