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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, som de britiske myndigheder 
udøver ved ikke at anerkende hans franske kvalifikationsbevis i farmaci

Andragende 1413/2009 af A.E., spansk statsborger, om påstået diskrimination på 
grundlag af nationalitet i forbindelse med adgangen til apotekererhvervet i Det 
Forenede Kongerige

Andragende 1812/2009 af José Antonio Melgarejo Melgarejo, spansk statsborger, 
om situationen for farmaceuter, der har erhvervet deres kvalifikationer i andre 
medlemsstater, og som ønsker at arbejde i Storbritannien.

Andragende 0479/2011 af Obi Aso, ungarsk statsborger, om begrænsninger i 
udøvelsen af erhvervet som apoteker i Storbritannien

1. Sammendrag af andragende 0006/2009

Andrageren, der er uddannet farmaceut ved et fransk universitet, klager over den behandling, 
som han får af de britiske sundhedsmyndigheder (Department of Health). Ifølge andrageren 
vil de britiske myndigheder ikke lade ham udøve sit erhverv som farmaceut og drive et 
apotek, medmindre apoteket har været åbent i mere end tre år. Denne bestemmelse gælder 
ifølge britisk lovgivning (apoteksloven, Pharmacy Act, af 1954 og lov om sundhedsvæsenet, 
Health Act, af 2006) universitetsuddannede farmaceuter, som har opnået kvalifikationsbevis 
fra et universitet i en af EU's medlemsstater. I henhold til direktiv 85/433/EØF (artikel 2, stk. 
2) er medlemsstaterne ikke forpligtede til at anerkende kvalifikationsbeviser i farmaci, hvis 
der er tale om erhvervelse, forvaltning af eller tilsyn med et apotek, der har været åbent i 
mindre end tre år. I direktivet præciseres det, at denne restriktion ikke anvendes i forbindelse 
med kandidater fra lande uden for EU, men kun for personer, der har opnået deres 
kvalifikationsbevis i en medlemsstat i EU. Andrageren klager over, at han til trods for sin 



PE427.081v06-00 2/8 CM\894439DA.doc

DA

lange erfaring som farmaceut i Det Forenede Kongerige ikke kan få anerkendt denne erfaring, 
så han kan udøve sit erhverv som farmaceut og drive et nyt apotek, hvilket skulle være 
begrundet i hans kvalifikationsbevis og franske statsborgerskab. Han anmoder om en ændring 
af direktivet og om en gennemførelse af det ændrede direktiv i britisk lovgivning.

Sammendrag af andragende 1413/2009

Andrageren mener, at han diskrimineres på grundlag af nationalitet, fordi han ikke har ret til 
at indtage en ledende stilling på et britisk apotek, som har eksisteret i mindre end tre år. Ifølge 
andrageren misfortolker Det Forenede Kongerige bestemmelserne i artikel 21, stk. 4, i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, hvori det hedder 
som følger: "Medlemsstaterne er ikke forpligtede til at lade uddannelsesbeviser [...] få 
gyldighed med henblik på oprettelse af nye apoteker med adgang for offentligheden. 
[]Apoteker, der har været åbne i mindre end tre år, [betragtes] også som nye apoteker". 
Andrageren mener, at de krav, der stilles af de britiske myndigheder med hensyn til andre EU-
medlemsstaters statsborgere med erhvervsmæssige kvalifikationer på dette område, ikke 
stiller disse lige i forhold til britiske statsborgere. 

Sammendrag af andragende 1812/2009

Andrageren klager over den situation, der er opstået som følge af "Medicines Act", som i sit 
tredje afsnit fastslår, at man skal have været registreret som farmaceut i mindst tre år for at 
arbejde som farmaceut i et nyt apotek i Det Forenede Kongerige. Dette er ifølge andrageren 
en klar forskelsbehandling på grund af nationalitet, eftersom indehavere af en britisk 
uddannelse som farmaceut ikke er pålagt de samme restriktioner.

Sammendrag af andragende 0479/2011

Andrageren protesterer over den britiske bestemmelse, der fastsætter bestemte kriterier for 
udøvelsen af erhvervet som apoteker.
Disse kriterier anses for at være i modstrid med arbejdstagernes frie bevægelighed og det 
indre marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0006/2009: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. april 2009).
1413/2009: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. januar 
2010).
1812/2009: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. marts 2010).
0479/2011: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 
2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar på 0006/2009, modtaget den 7. juli 2009.

"Andrageren, der er fransk statsborger, erhvervede sin doktorgrad i farmaci i juli 1998. Han 
blev i 1998 medlem af Frankrigs Apotekerforening, Ordre National des Pharmaciens, og i 
oktober samme år opnåede han medlemskab af Storbritanniens Kongelige Apotekerforening, 
"Royal Pharmaceutical Society of Great Britain". Siden da har han arbejdet som apoteker i 
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Det Forenede Kongerige.

I maj 2007 nægtede den engelske supermarkedskæde ASDA’s ledelse at ansætte ham som
apoteker (”in-store pharmacist”) i et apotek med den begrundelse, at han har fået sin 
uddannelse i Frankrig. Han klagede til de britiske sundhedsmyndigheder (”Department of 
Health”) over denne beslutning, og man meddelte ham, at spørgsmålet om EU-borgeres ret til 
at drive et nyt apotek er under overvejelse, men at det står medlemsstaterne frit for at anvende 
den undtagelse, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i direktiv 85/433/EØF1. 

Andrageren mener dog, at Det Forenede Kongerige diskriminerer på grundlag af nationalitet 
ved at tillade borgere fra tredjelande, som har fået deres uddannelse i Det Forenede 
Kongerige, at blive indehaver af et nyt apotek.

Indledningsvis skal det påpeges, at efter ophævelsen af direktiv 85/433/EØF ved artikel 62 i 
direktiv 2005/36/EF2 reguleres anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer, navnlig 
farmaceuter, ved hjælp af dette andet direktiv, som trådte i kraft den 20. oktober 2007.

Artikel 21, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF indeholder den samme undtagelse som artikel 2, stk.
2, i direktiv 85/433/EØF. Denne undtagelse giver medlemsstaterne mulighed for ikke at lade 
de eksamensbeviser, der er nævnt i bilag V, pkt. 5.6.2, få gyldighed med henblik på oprettelse 
af nye apoteker med adgang for offentligheden. Apoteker, der har været åbne i mindre end 3 
år, betragtes også som nye apoteker. Denne undtagelse giver medlemsstaterne mulighed for 
ikke automatisk at anerkende eksamensbeviser omtalt i direktivets bilag. 

Det betyder dog ikke, at medlemsstaterne kan nægte en EU-statsborger tilladelse til at blive 
indehaver af et nyt apotek blot ved at henvise til artikel 21, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF. 
Denne artikel giver ikke mulighed for at afvige fra EF-traktaten og særligt ikke fra dens 
artikel 43, som sikrer etableringsfriheden. I henhold til denne artikel skal erhvervsmæssige 
kvalifikationer anerkendes, idet der tages hensyn til samtlige eksamensbeviser og 
erhvervserfaring, som den person, der ønsker at blive indehaver af et nyt apotek, er i 
besiddelse af. Desuden kan adgang til denne form for virksomhed ikke nægtes udelukkende 
på grundlag af artikel 21, stk. 4, der kun har til formål at give mulighed for undtagelse fra 
proceduren for automatisk anerkendelse. Et eventuelt afslag i forhold til EF-traktaten skal 
baseres på Gebhard-dommen3, som foreskriver, at de nationale foranstaltninger, der kan 
hæmme udøvelsen af de ved traktaten sikrede grundlæggende friheder eller gøre udøvelsen 
heraf mindre tiltrækkende, skal opfylde fire betingelser: de skal anvendes uden 
forskelsbehandling de skal være begrundet i tvingende samfundsmæssige hensyn de skal være 
egnede til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger, og de må ikke gå ud over, hvad 
der er nødvendigt for at opnå formålet.

Hvad angår Det Forenede Kongeriges påstået forskelsbehandling på baggrund af nationalitet, 
skal det bemærkes, at Det Forenede Kongerige ifølge de oplysninger, som Kommissionen har 
                                               
1 Rådets direktiv 85/433/EØF af 16. september 1985 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater 
og andre kvalifikationsbeviser i farmaci samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af 
etableringsretten i forbindelse med visse former for virksomhed på det farmaceutiske område, EFT L 253 af 
24.9.1985, s. 37-42
2 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 255 af 30.09.05, s. 22.
3 Sag C-55/94, Gebhard, præmis 39.
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fået, nægter at lade uddannelsesbeviser fra andre medlemsstater få gyldighed. Denne 
begrænsning gælder ikke for EU-borgere, som har fået deres uddannelsesbevis i Det Forenede 
Kongerige. Andrageren har fået sit uddannelsesbevis i Frankrig og er derfor ikke i samme 
situation som en borger fra et tredjeland eller en EU-borger, der har fået sit uddannelsesbevis i 
Det Forenede Kongerige. Der kan gælde forskellige regler for personer, der befinder sig i 
forskellige juridiske situationer, uden at de derfor er udsat for forskelsbehandling.

Artikel 21, stk. 4, i direktiv 2005/36/EF giver medlemsstaterne mulighed for ikke automatisk 
at anerkende farmaceutiske uddannelsesbeviser fra andre medlemsstater med henblik på at 
udøve apotekervirksomhed som indehaver af et nyt apotek. Denne bestemmelse gør det dog 
ikke muligt at nægte adgang til at drive denne virksomhed. De begrænsninger, som 
andrageren klager over, skal vurderes på baggrund af artikel 43 i EF-traktaten. Kommissionen 
vil kontakte Det Forenede Kongerige for at sikre sig, at disse principper respekteres i 
lovgivningen og anvendelsen af denne.

4. Kommissionens svar på 0006/2009, modtaget den 22. januar 2010.

"Kommissionen er for nylig blevet informeret om, at andrageren har forsøgt at anfægte den 
beslutning, som supermarkedskæden ASDA's ledelse traf ved højesteret i London, men at 
hans anmodning om en juridisk revision blev afvist. Hans appel ved højesteret i London blev 
ligeledes afvist den 14. oktober 2009.

Som supplement til sit foregående svar ønsker Kommissionen at underrette Parlamentet om, 
at den har kontaktet de britiske myndigheder angående de begrænsninger, som andrageren 
klager over. De britiske myndigheder har i deres svar af 24. september 2009 givet følgende 
oplysninger:

- Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) anerkender automatisk de 
uddannelsesbeviser, der er anført i bilag V, pkt. 5.6.2, i direktiv 2005/36/EF1.
- RPSGB anerkender automatisk de uddannelsesbeviser, som ikke er i overensstemmelse 
med de betingelser, der fremgår af direktivet, men som har erhvervede rettigheder.
- I alle andre tilfælde, i henhold til direktivets artikel 10, litra b), og 10, litra g), anvender 
RPSGB den generelle ordning for anerkendelse af kvalifikationer.
- I forbindelse med anerkendelse henleder RPSGB migrantens opmærksomhed på, at han 
eller hun, i henhold til artikel 70 og 71 i Medicines Act 1968 og direktivets artikel 21, stk. 
4, ikke selvstændigt kan drive et nyt apotek.
- I artikel 70 og 71 i Medicines Act fra 1968 forbydes det enhver, der besidder "en 
farmaceutuddannelse fra en relevant europæisk stat", at drive et nyt apotek selvstændigt.
- Dette forbud gælder uden hensyntagen til den anvendte procedure for anerkendelse 
(punkt 1-3 ovenfor).
- Forbuddet gælder også personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendes på 
grundlag af traktaten, navnlig i henhold til Domstolens afgørelser i sagerne Vlassopoulou2

og Hocsman3.
- Forbuddet gælder dog ikke:

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2006, s. 22.
2 Sag C-340/89, Vlassopoulou.
3 Sag C-238/98, Hocsman.
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a. borgere fra tredjelande med et europæisk uddannelsesbevis
b. ved åbning af et nyt apotek via stiftelse af et selskab (under forudsætning af, at 

driften af apoteket overdrages til en farmaceut med en ikkeeuropæisk 
uddannelse)

c. stillingen som tilsynshavende apoteker ("superintendent pharmacist"), så længe 
personen ikke står for driften af apoteket.

Det fremgår af dette svar fra de britiske myndigheder, at deres fortolkning af direktivets 
artikel 21, stk. 4, giver medlemsstaterne mulighed for slet ikke at lade eksamensbeviser fra en 
anden medlemsstat få gyldighed, for så vidt angår driften af et nyt apotek. 

Stk. 4 i artikel 21 lyder således:

"Medlemsstaterne er ikke forpligtede til at lade uddannelsesbeviser omhandlet i 
bilag V, punkt 5.6.2, få gyldighed med henblik på oprettelse af nye apoteker med 
adgang for offentligheden. I forbindelse med anvendelsen af dette stykke 
betragtes apoteker, der har været åbne i mindre end tre år, også som nye 
apoteker."

Imidlertid findes artikel 21 i direktivets afsnit III, kapitel III, om anerkendelse på grundlag af 
koordinering af mindstekrav til uddannelse. I artikel 21 formuleres og detaljeres princippet 
om automatisk anerkendelse. På denne baggrund bør undtagelsesbestemmelsen, der er indført 
ved direktivets artikel 21, stk. 4, analyseres som en undtagelse, der udelukkende angår 
princippet om automatisk anerkendelse. Denne undtagelse vedrører derfor hverken de andre 
anerkendelsesprocedurer, der etableres i direktivet, eller de rettigheder, som migranter har på 
grundlag af traktaten. 

Direktivets artikel 21, stk. 4, nøjes således med at pålægge medlemsstaterne et krav om 
automatisk anerkendelse, hvad angår apoteker, der har været åbne i mere end tre år. Hvis 
migranten ønsker at udøve sit erhverv i et mere end tre år gammelt apotek, skal 
medlemsstaterne automatisk anerkende hans erhvervsmæssige kvalifikationer i 
overensstemmelse med de mindstekrav til uddannelse, der fremgår af direktivet. Spørgsmålet 
om anerkendelse af kvalifikationer vedrørende mindre end tre år gamle apoteker ligger 
derimod uden for direktivets bestemmelser og falder som følge heraf ind under 
anvendelsesområdet for den primære ret. 

Konklusion

Kommissionen agter på denne baggrund at genoptage kontakten til de britiske myndigheder 
med henblik på at undersøge, om de gældende bestemmelser er i overensstemmelse med 
frihedsrettighederne i traktaten."

5. Kommissionens svar på 0006/2009, 1413/2009 & 1812/2009, modtaget den 13. januar 
2011.

"Kommissionen kontaktede de britiske myndigheder via EU's elektroniske forsøgssystem den 
26. juni 2010 med henblik på at vurdere den britiske lovgivnings forenelighed med den 
etableringsfrihed, som er fastsat i artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF).
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Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder benytter EU's forsøgssystem 
som en arbejdsmetode til at udveksle oplysninger og løse problemer. Det blev besluttet, at 
Kommissionens tjenestegrene i de tilfælde, hvor der er adgang til en overtrædelsesprocedure, 
vil rette henvendelse til medlemsstatens myndigheder via EU's forsøgssystem, inden der 
fremsættes forslag til kommissærkollegiet om at tage første skridt i en sådan procedure i 
henhold til artikel 258.

Kommissionen modtog de britiske myndigheders svar den 7. december 2010. I svaret oplyses, 
at de britiske myndigheder har til hensigt at fjerne den restriktion, der bevirker, at 
farmaceuter, som har fået deres farmaceutiske uddannelsesbevis i et andet EU-land end Det 
Forenede Kongerige, og som er registreret til at praktisere i Det Forenede Kongerige, ikke kan 
drive et nyoprettet apotek som defineret i direktivet 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Ifølge de britiske myndigheders brev "er tidsplanen for en 
sådan ændring genstand for høringer og den parlamentariske proces."

Eftersom de britiske myndigheder ikke har fremlagt en passende tidsplan for en sådan 
ændring af den britiske lovgivning, har Kommission (i en e-mail af 21. oktober 2010) 
opfordret de britiske myndigheder til at forelægge udkastet til lovgivningsforslaget samt en 
præcis og realistisk tidsplan for dets vedtagelse og ikrafttrædelse. 

Kommissionen anmodede i samme e-mail de britiske myndigheder om at klarlægge, hvorfor 
det er nødvendigt med en offentlig høring inden ændringen af loven, eftersom andrageren har 
indsendt en kopi af et brev, som fem farmaceutiske nøgleorganisationer (bl.a. Royal 
Pharmaceutical Society, som på det tidspunkt var den kompetente myndighed for farmaceuter 
i Det Forenede Kongerige) har sendt til de britiske sundhedsmyndigheder den 3. december 
2009, hvori de anmoder om, at ovennævnte restriktion fjernes fra Medicines Act 1968.

Kommissionen modtog et svar den 8. november 2010. De britiske myndigheder oplyste, at det 
er et lovpligtigt krav i henhold til Medicines Act 1968, at der afholdes en offentlig høring 
inden fremsættelse af et forslag til en lovændring. De britiske myndigheder har oplyst, at de 
vil træffe beslutning om, hvilket lovgivningsinstrument der kan anvendes til annullering af 
restriktionen, efter en vurdering af svarene fra den formelle høring. 

De britiske myndigheder kunne ikke give Kommissionen et udkast til lovgivningsforslaget 
eller noget udkast til tidsplanen for dets vedtagelse eller ikrafttrædelse.

Kommissionens tjenestegrene overvejer i øjeblikket, om det er nødvendigt at foreslå 
kommissærkollegiet at sende en åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige i henhold til 
artikel 258 i TEUF."

6. Kommissionens svar på 0006/2009, 1413/2009 & 1812/2009 (REV III), modtaget den 
6. september 2011.

”De britiske myndigheder fremsendte den 17. december 2010 en skrivelse til Kommissionen, 
hvori det erklæredes, at de ikke delte Kommissionens synspunkt om, at den aktuelle 
Medicines Act fra 1968, der forbød EU-kvalificerede farmaceuter at drive et nyt apotek, var i 
modstrid med EU-lovgivningen. 

De udtrykte imidlertid villighed til at forelægge et forslag til lovgivning til det britiske 
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parlament med henblik på at ophæve dette forbud senest i løbet af sommeren 2011.

Kommissionen forstår fra oplysningerne fra de britiske myndigheder, at det i henhold til 
Medecines Act 1968 er lovpligtigt at afholde offentlig høring før der fremsættes forslag til 
ændringer af loven. De britiske myndigheder indledte derfor en offentlig høring i januar 2011. 
Størstedelen af respondenterne støttede en ophævelse af forbuddet. 

Som følge af afslutningen af den offentlige høring, har det britiske sundhedsministerium 
udarbejdet et udkast til retsakt, der blev forelagt for det britiske parlament den 14. juli 2011. 
De britiske myndigheder fremsendte en kopi af det indgivne udkast til Kommissionen samme 
dag. 

Kommissionens tjenestegrene undersøger på nuværende tidspunkt udkastet til retsakt og vil 
informere Udvalget for Andragender om deres resultater.”

7. Kommissionens svar på 0006/2009, 1413/2009, 1812/2009 og 0479/2011 (REV IV), 
modtaget den 27. januar 2012.

”Det glæder Kommissionen at kunne meddele Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, 
at det britiske parlament, som et resultat af Kommissionens indgriben i sagen over for de 
britiske myndigheder, den 3. november 2011 vedtog en national lovgivning med titlen 
"Pharmacy Order 2011", der ændrer Medicines Act 1968. 

Loven, der trådte i kraft den 4. november 2011, ophæver bestemmelserne i Medicines Act 
1968, der forbød EU-kvalificerede farmaceuter at drive et apotek i Det Forenede Kongerige 
med adgang for offentligheden, der har været registreret i mindre end tre år.

Kommissionen finder derfor, at Det Forenede Kongerige har bragt sin nationale lovgivning i 
overensstemmelse med EU-retten, og især med direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (direktivet)1 og med artikel 45 og 49 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Kommissionen informerede andragerne om denne nye udvikling den 15. december 2011.

Andrageren, som havde indgivet andragende 6/2009, meddelte Kommissionen, at han havde 
yderligere et klagemål. Han indbragte en sag for højesteret i London med krav om erstatning 
fra de britiske myndigheder på grund af Det Forenede Kongeriges manglende anvendelse af 
artikel 45 og 49 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og direktivets 
artikel 21, stk. 4 i den nationale lovgivning. Højesteretten i London er en domstol, som 
dømmer i sidste instans, og andrageren mener, at der er tale om en overtrædelse af EU-retten, 
idet denne domstol ikke henviste sagen til EU-Domstolen med henblik på en præjudiciel 
afgørelse. 

Kommissionens tjenestegrene finder, at denne klage omhandler et andet spørgsmål end de 
aktuelle andragender. Kommissionen registrerede den derfor som en ny klage, og den vil blive 
behandlet separat. Andrageren blev informeret om dette, og han accepterede denne 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).
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procedure.”


