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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0006/2009, внесена от Jean Marie Taga Fosso, с френско
гражданство, относно дискриминация, основана на гражданство, във 
връзка с отказа на британските органи да признаят степента му по 
фармация, получена във Франция

Петиция 1413/2009, внесена от АЕ, с испанско гражданство, относно 
предполагаема дискриминация въз основа на националност, във връзка 
с достъпа до професията фармацевт в Обединеното кралство

Петиция 1812/2009, внесена от José Antonio Melgarejo Melgarejo, с 
испанско гражданство, относно лицата, които желаят да работят като 
фармацевти в  Обединеното кралство и които са придобили 
квалификация в други държави членки

Петиция 0479/2011, внесена от Obi Aso, с унгарско гражданство, относно 
ограничения за работата му като фармацевт в Обединеното кралство

1. Резюме на петиция 0006/2009

Вносителят на петицията, притежаващ университетска степен по фармация, получена 
от френски университет, възразява срещу отношението на британските органи 
(министерството на здравеопазването), които според него не му разрешават да 
упражнява професията си на главен фармацевт в която и да е аптека, която не е била 
регистрирана от повече от три години. Това правило се прилага спрямо лицата, които 
имат фармацевтична квалификация, получена в университет на държава членка на ЕС 
(Закон за фармацията от 1954 г. и Закон за здравето от 2006 г.). Съгласно условията 
на Директива 85/433/EИО (член 2, параграф 2) държавите членки не са задължени да 
признаят документи за професионална квалификация, за целите на притежаването, 
управлението или контрола върху аптека, открита преди по-малко от три години. 
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Вносителят на петицията поддържа мнението, че това ограничение се прилага само за 
лица, които придобиват квалификацията си в държава членка на ЕС, но не и за лица, 
които придобиват квалификацията си в трети държави. Той възразява срещу факта, че 
дългогодишният му опит като фармацевт във Великобритания не е признат за целите на 
назначаването му като главен фармацевт в нова аптека, поради факта, че е френски 
гражданин, който притежава квалификация, придобита във Франция. Той съответно 
иска промяна в директивата и в нейното транспониране в британското законодателство.

Резюме на петиция 1413/2009

Вносителят на петицията счита, че е обект на дискриминация на основание 
гражданство, тъй като няма право на достъп до ръководна длъжност в британска
аптека, открита преди по-малко от три години. Според вносителя на петицията 
Обединеното кралство погрешно тълкува разпоредбите на член 21, параграф 4 от 
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, който 
гласи че „Държавите членки не са задължени да дадат действие на удостоверенията 
за професионални квалификации за откриване на нови аптеки“, като „аптеки, 
функциониращи от по-малко от три години, също се считат за нови аптеки“. 
Вносителят на петицията счита, че изискванията, определени от британските органи по 
отношение на гражданите на други държави членки на ЕС, които имат професионална 
квалификация в тази област, ги поставят в неравностойно положение спрямо 
британските граждани.

Резюме на петиция 1812/2009

Вносителят на петицията изразява безпокойство във връзка с последствията от Закона 
за лекарствените продукти, чийто трети раздел постановява, че за да работи като 
фармацевт в нови фармацевтични заведения в Обединеното кралство, е необходим 
минимум тригодишен период на регистрация. Вносителят на петицията счита това за 
очевидна дискриминация на основата на националност, тъй като лицата, които 
притежават британски фармацевтични квалификации, не са подложени на същите 
ограничения.

Резюме на петиция 0479/2011

Вносителят протестира срещу британското законодателство, което налага специфични 
критерии за упражняването на дейност като фармацевт.
Той счита, че тези критерии представляват нарушение на свободата на движение на 
работниците и на единния пазар.

2. Допустимост

0006/2009: Обявена за допустима на 16 април 2009 г.
1413/2009: обявена за допустима на 12 януари 2010 г.
1812/2009: обявена за допустима на 22 март 2010 г.
0479/2011: Обявена за допустима на 19 септември 2011 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).
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3. Отговор на Комисията за петиция 0006/2009, получен на 7 юли 2009 г.

Вносителят на петицията, който е френски гражданин, е получил своята държавна 
диплома за доктор по фармация през юли 1998 г. Той е член на националното 
сдружение на фармацевтите от 1998 г. и на Кралското фармацевтично дружество на 
Великобритания от октомври 1998 г .  От тогава той упражнява професията си в 
Обединеното кралство.

През май 2007 г .  ръководството на магазините ASDA отказва да го назначи за 
фармацевт в магазина („in-store pharmacist“), изтъквайки като мотив факта, че той е 
получил квалификацията си във Франция. Той е оспорил това решение пред 
Министерството на здравеопазването, където е бил информиран, че достъпът на 
граждани на ЕС до управленски позиции в новите аптеки е в процес на разглеждане, но 
че държавите членки имат свобода на избора да прилагат изключението, предвидено от 
член 2, параграф 2 на Директива 85/433/ЕИО1. 

От друга страна, вносителят на петицията смята, че като разрешава на граждани на 
трети страни, които са получили квалификацията си в Англия, да бъдат титуляри на 
новосъздадени аптеки, Обединеното кралство извършва дискриминация въз основа на 
националността.

Като начало е уместно да се отбележи, че вследствие отмяната на Директива 
85/433/ЕИО с член 62 от Директива 2005/36/ЕО2, признаването на професионалните 
квалификации, по-специално тези на фармацевтите, се урежда от последната 
директива, влязла в сила на 20 октомври 2007 г.

Член 21, параграф 4 на Директива 2005/36/ЕО предвижда същото изключение, като 
фигуриращото в член 2, параграф 2 на Директива 85/433/ЕИО. Това изключение дава 
право на държавите членки да не признаят за валидни образователните квалификации, 
визирани в приложение V.5.5.2 към директивата по отношение на създаването на нови 
аптеки, отворени за гражданите. За новосъздадени аптеки се считат тези, които са 
отворени от по-малко от три години. Тази дерогация дава право на държавите членки 
да не признават автоматично притежателите на дипломите, цитирани в приложение към 
директивата. 

Въпреки това, гореизложеното не означава, че държавите членки могат да откажат 
разрешение на гражданин на друга държава членка да стане титуляр на новосъздадена 
аптека единствено позовавайки се на член 21, параграф 4 на Директива 2005/36/ЕО. 
Този член не позволява дерогации от Договора, и по-специално от член 43 от него, 
който гарантира свободата на установяване. В приложение на този член, признаването 
на професионалните квалификации трябва да стане, като се вземат предвид всички 
дипломи и целият професионален опит на лицето, което желае да бъде титуляр на 

                                               
1 Директива 85/433/ЕИО на Съвета от 16 септември 1985 г. относно взаимното признаване на дипломи, 
удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на фармацията, 
включваща и мерки за улесняване действителното упражняване на правото на установяване по 
отношение на определени дейности в областта на фармацията, ОВ L 253 от 24.9.1985 г., стр.37–42.
2 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации, ОВ L 255 от 30.9.2005 г., стр. 22–142.
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новосъздадена аптека. От друга страна, самият достъп до упражняване на дейност не 
може да бъде отказан въз основа единствено на член 21, параграф 4, чийто предмет се 
ограничава до правото на дерогация от процедурите на автоматично признаване. От 
гледна точка на Договора, евентуалният отказ трябва да бъде обоснован в светлината на 
решението по делото Gebhard1, което предвижда, че „националните мерки, които могат 
да затрудняват или правят по-малко привлекателно упражняването на основните 
свободи, гарантирани от Договора, трябва да отговарят на четири условия: да се 
прилагат по недискриминационен начин, да бъдат обосновани със съображения от по-
висш обществен интерес, да бъдат подходящи за осигуряване на постигането на целта, 
която преследват, и да не отиват отвъд необходимото за нейното постигане“.

Що се отнася до твърденията за дискриминация от страна на Обединеното кралство въз 
основа на националността, следва да се отбележи, че съгласно данните, с които 
разполага Комисията, Обединеното кралство отказва да признае квалификациите 
единствено когато те са получени в друга държава членка; гражданин на друга държава
членка, който получи своята квалификация в Обединеното кралство, не е засегнат от 
горепосоченото ограничение. Вносителят на петицията е получил квалификацията си 
във Франция и следователно не се намира в същото положение както гражданин на 
трета страна или гражданин на държава членка, получили квалификация в Обединеното 
кралство. Към лица, които се намират в различно юридическо положение, могат да се 
прилагат различни правила, без това да означава, че те са обект на дискриминация.

Член 21, параграф 4 от Директива 2005/36/ЕО позволява на държавите членки да не 
предоставят автоматично признаване на образователните степени на фармацевт, 
получени в останалите държави членки, що се отнася до упражняването на професията 
фармацевт в качеството на титуляр на новосъздадена аптека. Тази разпоредба не 
позволява обаче на същия да бъде отказано правото на достъп до тази дейност. 
Ограниченията, срещу които вносителят на петицията възразява, трябва да бъдат 
оценени въз основа на член 43 от ДЕО. Комисията ще се свърже с Обединеното 
кралство, за да установи дали тези принципи се зачитат в законодателството и в 
неговото прилагане.

4. Отговор на Комисията за петиция 0006/2009, получен на 22 януари 2010 г.

Наскоро Комисията беше информирана, че вносителят се е опитал да оспори решението 
на ръководството на магазините ASDA пред Висшия съд на Лондон, но неговата молба 
за юридическо преразглеждане е била отхвърлена. Неговото обжалване пред Висшия
съд на Лондон също е отхвърлено на 14 октомври 2009 г.

В допълнение към предишния отговор, Комисията желае да информира Парламента, че 
се е свързала с британските органи по повод на посочените от вносителя ограничения. 
В своя отговор от 24 септември 2009 г. британските органи са предоставили следната 
информация:

- Кралското фармацевтично дружество на Великобритания (КФДВ) предоставя
автоматично признаване на квалификациите, посочени в приложение V.5.6.2 към 

                                               
1 Дело C-55/94, Gebhard, точка 39.
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Директива 2005/36/ЕО1.
- КФДВ признава автоматично квалификациите, които не отговарят на условията, 
предвидени в директивата, но за които се прилагат придобити права.
- Във всички други случаи, съгласно член 10, буква б) и член 10, буква ж) от 
директивата, КФДВ прилага общата система на признаване на квалификациите.
- В момента на признаването, КФДВ обръща внимание на мигранта, че съгласно 
членове 70 и 71 от Закона за лекарствените продукти от 1968 г. и член 21, параграф 
4 от директивата, той или тя не може да поеме лично ръководството на нова аптека.
- Действително, членове 70 и 71 от Закона за лекарствените продукти от 1968 г.
забраняват на всяко лице, което притежава „a qualification in pharmacy awarded by a 
relevant European State“ (квалификационна степен по фармация, издадено от 
съответна европейска държава), да поемат лично ръководството на нова аптека.
- Тази забрана се прилага независимо от приложената процедура за признаване 
(точки 1 до 3 по-горе).
- Забраната се прилага също така за лицата, чиито професионални квалификации 
биха били признати въз основа на Договора, и по-специално въз основа на 
решението на Съда по делата Vlassopoulou2 и Hocsman3.
- Забраната обаче не се прилага за:

а) граждани от трети държави, които притежават европейска квалификация;
б) откриване на нова аптека чрез създаване на дружество (при условие, че 

ръководството на аптеката е поверено на фармацевт, чиято квалификация 
не е европейска)

в) длъжността „superintendent pharmacist“ (завеждащ фармацевт) доколкото 
лицето не упражнява контрол върху аптеката.

От този отговор на британските органи става ясно, че според тяхното тълкувание член 
21, параграф 4 от директивата упълномощава държавите членки да не признават 
напълно последиците от дипломите, получени в друга държава членка, по отношение 
на ръководството на нова аптека. 

Член 21, параграф 4 гласи следното:

„Държавите членки не са задължени да дадат действие на 
удостоверенията за професионални квалификации, изброени в точка 5.6.2 
от Приложение V, за откриване на нови аптеки. С оглед целите на този 
параграф, аптеки, функциониращи от по-малко от три години, също се 
считат за нови аптеки.“

Член 21 обаче се намира в глава ІІІ от дял ІІІ от директивата, която е посветена на 
признаването на минималните квалификационни изисквания въз основа на 
координация. Член 21 излага и детайлно определя принципа на автоматичното 
признаване. Следователно дерогацията, създадена с член 21, параграф 4 от директивата, 
следва да се тълкува като въвеждаща изключение единствено по отношение на 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации, ОВ L 255 от 30.09.06, стр. 22–142.
2 Дело C-340/89, Vlassopoulou.
3 Дело C-238/98, Hocsman.
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принципа на автоматично признаване. Това изключение не засяга другите процедури за 
признаване, определени от директивата, нито правата, от които могат да се ползват 
мигрантите въз основа на Договора. 

Член 21, параграф 4 от директивата единствено налага на държавите членки 
задължение за автоматично признаване по отношение на аптеките, съществуващи от 
повече от три години. Ако мигрантът пожелае да упражнява професията си в аптека, 
съществуваща от повече от три години, държавите членки следва да признаят 
автоматично неговите професионални квалификации, съответстващи на минималните 
квалификационни изисквания, предвидени в директивата. От друга страна, въпросът с 
признаването на квалификациите във връзка с аптеките, съществуващи от по-малко от 
три години, излиза от регулаторната рамка на директивата и съответно попада в 
сферата на първичното законодателство. 

Заключение

Комисията възнамерява да се свърже отново с британските органи, за да проучи 
съвместимостта на съществуващите разпоредби със свободите, предвидени в Договора.

5. Отговор на Комисията за петиции 0006/2009, 1413/2009 и 1812/2009, получен 
на 13 януари 2011 г.

Комисията се свърза с органите на Обединеното кралство чрез електронната система 
„EU Pilot“ на 26 юни 2010 г., за да оцени съответствието на законодателството на 
Обединеното кралство със свободата на установяване, предвидена в член 49 от 
Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). 

Комисията и органите на държавите членки използват системата „EU Pilot“ като 
работен метод за обмен на информация и разрешаване на проблеми. Беше решено, че в 
случай на възможно откриване на процедура за нарушение, службите на Комисията ще 
се свържат с органите на държавите членки чрез „EU Pilot“, преди първата стъпка към 
такава процедура да бъде предложена на колегиума на членовете на Комисията 
съгласно член 258. 

Комисията получи отговора на органите на Обединеното кралство на 7 септември 2010 
г. В него се посочва, че органите на Обединеното кралство възнамеряват да премахнат 
ограничението, съгласно което фармацевтите, които са получили фармацевтична 
квалификация в друга държава членка на ЕС, различна от Обединеното кралство, и 
които са регистрирани да практикуват в Обединеното кралство, не могат да бъдат 
фармацевти, отговарящи за новосъздадена аптека по смисъла на Директива 2005/36/ЕО 
относно признаването на професионални квалификации. Съгласно писмото на органите 
на Обединеното кралство „графикът за тази промяна подлежи на консултация и на 
парламентарна процедура.“

Тъй като органите на Обединеното кралство не са посочили приемлив график за 
подобно изменение в законодателството на Обединеното кралство, Комисията (с 
електронно писмо от 21 октомври 2010 г.) ги покани да представят проект на 
законодателно решение, както и точен и реалистичен график за неговото приемане и 
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влизането му в сила. 

В същото електронно писмо Комисията поиска от органите на Обединеното кралство 
да изяснят защо е необходима публична консултация преди изменението на закона, тъй 
като вносителят на петицията е представил копие от писмо, което е изпратено на 3 
декември 2009 г. до министерството на здравеопазването от 5 ключови фармацевтични 
организации (сред които Кралското фармацевтично дружество, по това време 
компетентен орган за фармацевти в Обединеното кралство), в което искат премахване 
на посоченото по-горе ограничение от Закона за лекарствените продукти от 1968 г.

Комисията получи отговор на 8 ноември 2010 г. Органите на Обединеното кралство 
посочват, че провеждането на публична консултация преди да бъде въведено 
предложението за законодателно изменение е нормативно установено изискване 
съгласно Закона за лекарствените продукти. Те посочват, че ще вземат решение 
относно нормативния инструмент, който може да бъде използван за отмяна на 
ограничението, след оценка на отговорите от официалната консултация. 

Органите на Обединеното кралство не са могли да предоставят на Комисията проект на 
законодателно решение или проект на график за приемането му и влизането му в сила.

Службите на Комисията понастоящем обмислят дали е необходимо да бъде 
предложено на колегиума на членовете на Комисията да изпратят официално 
уведомително писмо съгласно член 258 от ДФЕС.

6. Отговор на Комисията за петиции 0006/2009, 1413/2009 и 1812/2009 (REV.III), 
получен на 6 септември 2011 г.

На 17 декември 2010 г .  органите на Обединеното кралство изпратиха писмо до 
Комисията, в което се заявява, че те не споделят възгледа на Комисията, че настоящият 
Закон за лекарствените продукти от 1968 г. (Medicines Act 1968), който забранява на 
фармацевти с квалификация от ЕС да управляват нова аптека, е в противоречие със 
законодателството на ЕС. 

При все това те изразиха готовност да представят законодателно предложение пред 
Парламента на Обединеното кралство за отмяна на тази забрана до лятото на 2011 г.

От информацията, предоставена от органите на Обединеното кралство, Комисията 
разбира, че съгласно Закона за лекарствените продукти от 1968 г. законово задължение 
е да се организира обществена консултация, преди да се предлага каквото и да е 
изменение на този закон. Поради това органите на Обединеното кралство са започнали 
обществена консултация през януари 2011 г. Голямото мнозинство от откликналите са 
подкрепили отмяната на тази забрана. 

След приключването на обществената консултация министерството на 
здравеопазването на Обединеното кралство е подготвило законодателен проект, внесен 
в Парламента на Обединеното кралство на 14 юли 2011 г. Органите на Обединеното 
кралство изпратиха копие от внесения законопроект до Комисията на същата дата. 
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Понастоящем службите на Комисията проучват законопроекта и ще информират 
комисията по петиции за заключенията си.

7. Отговор на Комисията във връзка с петиции 0006/2009, 1413/2009, 1812/2009 и 
0479/2011 (REV.IV), получен на 27 януари 2012 г.

Комисията има удоволствието да информира комисията по петиции на Европейския 
парламент, че след намесата на ЕК пред органите на Обединеното кралство, 
Парламентът на Обединеното кралство прие на 3 ноември 2011 г .  национален 
законодателен акт, озаглавен „Заповед за аптеките 2011 г.“ (Pharmacy Order 2011), 
който изменя Закона за лекарствените продукти от 1968 г. (Medicines Act 1968). 

Заповедта, която влезе в сила на 4 ноември 2011 г., отмени разпоредбите на Закона за 
лекарствените продукти от 1968 г., който забраняваше на фармацевти с квалификация 
от ЕС да бъдат назначавани за главни фармацевти в аптеки в Обединеното кралство, 
отворени за обществеността, които са били регистрирани по-малко от три години.

Следователно Комисията счита, че Обединеното кралство е възстановило 
съответствието на своето национално законодателство с правото на ЕС, и по-специално 
с Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации 
(Директивата)1 и с членове 45 и 49 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС).

Вносителите на петицията бяха осведомени от Комисията за тази промяна на 15 
декември 2011 г.

Вносителят на петиция 6/2009 сезира Комисията с допълнителна жалба. Той е 
образувал иск пред Висшия съд на Лондон за обезщетение от органите на Обединеното 
кралство за неприлагането от страна на Обединеното кралство на членове 45 и 49 от 
ДФЕС и на член 21, параграф 4 от Директивата в националното право. По негово 
мнение несезирането на Съда на Европейския съюз от страна на Висшия съд на 
Лондон, съд от последна инстанция в случая, относно делото с цел да се получи 
преюдициално заключение съставлява нарушение на задължение съгласно правото на 
ЕС. 

Службите на Комисията считат, че тази жалба е независима от предмета на настоящите 
петиции. Поради това тя беше регистрирана от Комисията като нова жалба и се 
разглежда отделно. Въпросният вносител беше информиран за това и се съгласи с тази 
процедура.

                                               
1 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации (OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).


