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Komisja Petycji

27.1.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0747/2011, którą złożyła Asuncion Cremades Campos (Hiszpania) 
w sprawie niewdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w kontekście 
kształcenia w zakresie farmacji na Uniwersytecie w Murcji, w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że prowadzone na Uniwersytecie w Murcji kształcenie 
w zakresie farmacji nie jest zgodne z przepisami określonymi w dyrektywie 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, a także 
z obowiązującymi przepisami hiszpańskimi (Order CIN/2137/2008). W świetle rzeczonych 
przepisów kształcenie w zakresie farmacji powinno obejmować co najmniej cztery lata 
pełnowymiarowego kształcenia teoretycznego i praktycznego na uniwersytecie oraz 
sześciomiesięczne praktyki w ogólnodostępnej aptece bądź w szpitalu. Składająca petycję 
wskazuje, że za praktyki powinno się przyznawać 30 punktów ECTS, ponieważ polegają one 
na pracy pełnowymiarowej przez pół roku, lecz Uniwersytet w Murcji przyznaje za nie 
jedynie 18 punktów. Składająca petycję zauważa również, że na Uniwersytecie nie zapewnia 
się kształcenia w zakresie trzech przedmiotów określonych w hiszpańskich przepisach. 
Ponieważ skargi kierowane przez składającą petycję do właściwych władz były dotychczas 
bezskuteczne, zwraca się ona do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Składająca petycję twierdzi, że Uniwersytet w Murcji nie przestrzega zharmonizowanych 
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minimalnych wymogów w zakresie kształcenia farmaceutów określonych w art. 44 
i załączniku V, pkt 5.6.1. dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych1. 

Składająca petycję wskazuje, że Uniwersytet w Murcji przyznaje za praktyki zorganizowane 
zgodnie z art. 44 ust. 2 lit. b) jedynie 18 punktów w europejskim systemie transferu 
i akumulacji punktów (ECTS). Zgodnie z tym przepisem kształcenie farmaceutów w UE 
obejmuje sześciomiesięczną praktykę w ogólnodostępnej aptece lub w szpitalu, pod 
nadzorem oddziału farmaceutycznego tego szpitala. W opinii składającej petycję za 
takie praktyki powinno być przyznane przynajmniej 30 punktów ECTS. 

Ponadto składająca petycję zauważa, że w programie nauczania na Uniwersytecie w 
Murcji nie uwzględnia się kształcenia w zakresie trzech przedmiotów, które są 
konieczne do zdobycia kwalifikacji zawodowych określonych w hiszpańskim 
rozporządzeniu ministerialnym CIN/2137/2008, które stanowi krajowy instrument 
ustawodawczy wdrażający przepisy dyrektywy unijnej w zakresie wymogów kształcenia 
farmaceutów do hiszpańskiego prawa krajowego. Składająca petycję uważa, że program 
nauczania farmaceutów powinien obejmować także następujące przedmioty: 
„Informacja, metodologia naukowa, naukowa technika innowacyjna”, „Analiza 
biologiczna i diagnoza laboratoryjna” oraz „Opieka farmaceutyczna”.

Uwagi Komisji

W odniesieniu do skargi Komisja pragnie podkreślić, że europejski system transferu 
i akumulacji punktów nie opiera się na żadnym wiążącym instrumencie prawnym UE. 
Dlatego też prawo UE nie określa, ile punktów uniwersytety powinny przyznawać za 
praktyki przewidziane w art. 44 ust. 2 lit. b) dyrektywy. 

Prawo unijne zobowiązuje natomiast państwa członkowskie do zapewnienia przez ich 
uniwersytety minimum sześciomiesięcznej praktyki w ogólnodostępnej aptece lub w 
szpitalu, pod nadzorem oddziału farmaceutycznego tego szpitala. 

W odniesieniu zaś do obowiązkowych przedmiotów nauczania dyrektywa określa 
w załączniku V pkt 5.6.1. jedynie listę podstawowych zagadnień. Państwa członkowskie 
mogą zadecydować o wprowadzeniu dodatkowych przedmiotów do programów 
nauczania. Jednak taki wymóg nie jest wiążący w kontekście przepisów UE. 

Służby Komisji porównały wykaz obowiązkowych przedmiotów zawartych w załączniku V 
pkt 5.6.1. dyrektywy z programem kształcenia farmaceutycznego dostępnym na stronie 
Uniwersytetu w Murcji2i doszły do wniosku, że program nauczania Uniwersytetu obejmuje 
wszystkie wymagane przedmioty wymienione w załączniku V pkt 5.6.1. dyrektywy. 

Wnioski 

                                               
1Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22). 
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas stan na dzień 2 grudnia 
2011 r.
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W ocenie Komisji nie ma dowodów potwierdzających w tym przypadku naruszenie 
dyrektywy.


