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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0747/2011, ingiven av Asuncion Cremades Campos, spansk 
medborgare, om underlåtelse att genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer i samband med 
apotekarutbildning vid Murcia universitet i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att apotekarutbildningen vid Murcia universitet i Spanien inte följer 
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer eller befintlig spansk lagstiftning (förordning CIN/2137/2008). Enligt 
dessa bestämmelser ska apotekarutbildning omfatta minst fyra års teoretiska och praktiska 
heltidsstudier vid ett universitet och sex månaders praktiktjänstgöring på ett apotek som är 
öppet för allmänheten eller på ett sjukhus. Framställaren påpekar att praktiktjänstgöringen bör 
ge 30 ECTS-poäng eftersom den motsvarar ett halvt års heltidsarbete, men att 
Murcia universitet endast ger 18 poäng. Framställaren konstaterar också att universitetet inte 
erbjuder utbildning i tre av de ämnen som omfattas av spansk lagstiftning. Eftersom 
framställaren hittills inte har fått något gehör för sina klagomål till de behöriga nationella 
myndigheterna uppmanar hon Europaparlamentet att granska ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 4 november 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

Framställaren hävdar att Murcia universitet inte uppfyller de harmoniserade minimikrav för 
utbildning för apotekare som fastställs i artikel 44 i direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (direktivet)1 samt i punkt 5.6.1 i bilaga V till det direktivet.

Hon påpekar att Murcia universitet endast ger 18 poäng enligt det europeiska systemet för 
överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS-poäng) för praktiktjänstgöring som 
anordnas i enlighet med artikel 44.2 b. I denna bestämmelse fastställs att alla 
apotekarutbildningar i EU ska omfatta sex månaders praktiktjänstgöring på ett apotek som är 
öppet för allmänheten eller på ett sjukhus under tillsyn av sjukhusets farmaceutiska avdelning. 
Framställaren anser att denna praktiktjänstgöring bör ge minst 30 ECTS-poäng.

Framställaren hävdar dessutom att Murcia universitets läroplan saknar tre ämnen som är 
oumbärliga för att uppnå den yrkeskompetens som beskrivs i den spanska förordningen 
CIN/2137/2008, den nationella rättsakten för införlivande av direktivets bestämmelser om 
utbildningskrav för apotekare i spansk nationell lagstiftning. Hon menar att läroplanen för 
apotekarutbildning även borde omfatta följande ämnen: ”Information, vetenskaplig metodik, 
vetenskaplig innovationsteknik”, ”Biologisk analys och laboratoriediagnos” och 
”Farmaceutisk vård”.

Kommissionens iakttagelser

När det gäller det första klagomålet vill kommissionen påpeka att det europeiska systemet för 
överföring och ackumulering av studiemeriter inte bygger på någon bindande EU-rättsakt. 
Följaktligen föreskrivs inte i EU-lagstiftningen hur många ECTS-poäng universiteten ska ge 
för den praktiktjänstgöring som krävs enligt artikel 44.2 b i direktivet. 

Enligt EU-lagstiftningen krävs enbart att medlemsstaterna ska se till att deras universitet 
anordnar praktiktjänstgöring på minst sex månader och att denna praktiktjänstgöring sker 
antingen på ett apotek som är öppet för allmänheten eller på ett sjukhus under tillsyn av 
sjukhusets farmaceutiska avdelning. 

När det gäller obligatoriska utbildningsämnen fastställs endast en förteckning över 
minimikrav på vilka ämnen som ska ingå i utbildningen i punkt 5.6.1 i bilaga V till direktivet. 
Medlemsstaterna får besluta att ytterligare ämnen ska ingå i utbildningen. Sådana krav är 
emellertid inte bindande enligt EU-lagstiftningen. 

Kommissionens enheter jämförde förteckningen över obligatoriska ämnen för utbildningen i 
punkt 5.6.1 i bilaga V till direktivet med läroplanen för apotekarutbildningen på 
Murcia universitets webbplats2 och kom fram till slutsatsen att universitetets läroplan 
innehåller alla obligatoriska utbildningsämnen i punkt 5.6.1 i bilaga V till direktivet. 

Slutsats 
                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas besökt den 
2 december 2011.
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Kommissionen har inga bevis som gör att den kan dra slutsatsen att det sker någon 
överträdelse av direktivet i detta ärende.


