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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0006/2009, του Jean Marie Taga Fosso, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διάκριση λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την άρνηση των 
βρετανικών αρχών να αναγνωρίσουν το γαλλικό πτυχίο του στη 
φαρμακευτική

Αναφορά 1413/2009, του AE, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με διάκριση 
λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα του 
φαρμακοποιού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αναφορά 1812/2009, του José Antonio Melgarejo Melgarejo, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με κατόχους τίτλων σπουδών άλλου κράτους μέλους που 
επιθυμούν να εργαστούν ως φαρμακοποιοί στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αναφορά 0479/2011 του Obi Aso, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού στο 
Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς 0006/2009

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη στάση που τηρούν οι βρετανικές αρχές (Υπουργείο Υγείας) 
όσον αφορά τον γαλλικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών του στη φαρμακευτική, 
επισημαίνοντας ότι δεν επιτρέπουν τον διορισμό του ως προϊστάμενου φαρμακοποιού σε 
οποιοδήποτε φαρμακείο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο για περισσότερα από 
τρία έτη. Αυτός είναι ο κανόνας που ισχύει για τους κατόχους τίτλων σπουδών 
φαρμακευτικής από πανεπιστήμιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ (Νόμος περί των Φαρμακείων 
του 1954 και Νόμος περί της Υγείας του 2006). Σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 
85/433/ΕΟΚ (άρθρο 2, παράγραφος 2) τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αναγνωρίζουν 
τίτλους σπουδών φαρμακευτικής για σκοπούς ιδιοκτησίας, διαχείρισης ή εποπτείας 
φαρμακείου το οποίο λειτουργεί για λιγότερο από τρία έτη. Η οδηγία διευκρινίζει ότι αυτός ο 
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περιορισμός ισχύει μόνο για όσους έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους σε άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ και όχι για κατόχους τέτοιων τίτλων από τρίτες χώρες. Ο αναφέρων 
διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η μακρόχρονη πείρα του ως φαρμακοποιού στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν αναγνωρίζεται για τον διορισμό του ως προϊστάμενου φαρμακοποιού σε νέο 
φαρμακείο, επειδή είναι γάλλος υπήκοος με γαλλικό τίτλο σπουδών. Ζητεί, συνεπώς, την 
τροποποίηση τόσο της οδηγίας όσο και των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρεται στη 
βρετανική νομοθεσία.

Περίληψη της αναφοράς 1413/2009

Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα διάκρισης λόγω ιθαγένειας, καθώς δεν έχει δικαίωμα 
πρόσβασης σε διοικητική θέση σε φαρμακείο της Βρετανίας που λειτουργεί για διάστημα 
μικρότερο των τριών ετών. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το Ηνωμένο Βασίλειο 
παρερμήνευσε τις διατάξεις του άρθρου 21, παράγραφος 4, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που ορίζει ότι «Τα κράτη μέλη δεν 
υποχρεούνται να αποδώσουν ισχύ στους τίτλους εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέων 
φαρμακείων ανοικτών στο κοινό» καθώς «νοούνται επίσης ως νέα τα φαρμακεία που άνοιξαν 
εντός των τριών τελευταίων ετών». Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται από 
τις βρετανικές αρχές για τους υπηκόους άλλων κρατών μελών της ΕΕ που διαθέτουν τίτλους 
σπουδών στον εν λόγω τομέα τους τοποθετούν σε άνιση θέση σε σχέση με τους βρετανούς 
υπηκόους. 

Περίληψη της αναφοράς 1812/2009

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του «νόμου περί φαρμάκων», του 
οποίου η τρίτη παράγραφος ορίζει ότι, προκειμένου να εργαστεί κανείς ως φαρμακοποιός σε 
νέες φαρμακευτικές εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται τουλάχιστον τριετής 
εγγραφή. Ο αναφέρων θεωρεί το γεγονός αυτό κατάφωρη διακριτική μεταχείριση λόγω 
ιθαγένειας, καθώς οι κάτοχοι βρετανικών τίτλων σπουδών φαρμακευτικής δεν υπόκεινται 
στους ίδιους περιορισμούς.

Περίληψη της αναφοράς 0479/2011

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της βρετανικής νομοθεσίας που προβλέπει συγκεκριμένα 
κριτήρια για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.
Τα εν λόγω κριτήρια θεωρείται ότι αντιβαίνουν στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
και στην ενιαία αγορά.

2. Παραδεκτό

0006/2009: Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2009.
1413/2009: Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 12 Ιανουαρίου 2010.
1812/2009: Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 22 Μαρτίου 2010.
0479/2011: Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 0006/2009, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 
2009.
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Ο αναφέρων, γαλλικής ιθαγένειας, απέκτησε κρατικό δίπλωμα διδάκτορος φαρμακευτικής 
τον Ιούλιο του 1998. Έγινε μέλος του Εθνικού Συλλόγου Φαρμακοποιών Γαλλίας («Ordre 
National des Pharmaciens») το 1998 και, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, της Φαρμακευτικής 
Εταιρείας της Μεγάλης Βρετανίας («Pharmaceutical Society of Great Britain»). Έκτοτε ασκεί 
το επάγγελμά του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Μάιο του 2007, η διεύθυνση της αλυσίδας πολυκαταστημάτων ASDA αρνήθηκε να του 
δώσει θέση φαρμακοποιού εντός του καταστήματος («in-store pharmacist») επειδή είχε 
αποκτήσει τους τίτλους σπουδών του στη Γαλλία. Προσέβαλε την απόφαση αυτή στο 
Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, όπου τον πληροφόρησαν ότι το ζήτημα της πρόσβασης 
ευρωπαίων πολιτών στη διαχείριση νέων φαρμακείων είναι υπό εξέταση αλλά τα κράτη μέλη 
είναι ελεύθερα να επιλέξουν την εφαρμογή της εξαίρεσης που προβλέπεται από το άρθρο 2, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ1. 

Επιπλέον, ο αναφέρων εκτιμά ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαπράττει διάκριση λόγω ιθαγένειας 
με το να επιτρέπει στους πολίτες τρίτων χωρών που απέκτησαν τους τίτλους σπουδών τους 
στην Αγγλία να γίνονται ιδιοκτήτες νέων φαρμακείων.

Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι, μετά την κατάργηση της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ από το 
άρθρο 62 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ2, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ιδίως δε 
των φαρμακοποιών, διέπεται από τη δεύτερη αυτή οδηγία που άρχισε να ισχύει στις 20 
Οκτωβρίου 2007.

Το άρθρο 21, παράγραφος 4, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ προβλέπει την ίδια εξαίρεση με εκείνη 
του άρθρου 2, παράγραφος 2, της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να μην αποδίδουν ισχύ στους τίτλους σπουδών που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα V, σημείο 5.2, της οδηγίας για τη δημιουργία νέων φαρμακείων ανοικτών στο 
κοινό. Για τους σκοπούς της εν λόγω παραγράφου νοούνται ως νέα τα φαρμακεία που 
άνοιξαν εντός των τριών τελευταίων ετών. Η παρέκκλιση αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
μην χορηγούν αυτόματη αναγνώριση στους κατόχους των διπλωμάτων που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα της οδηγίας. 

Ωστόσο, το γεγονός αυτό δε σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν σε έναν 
πολίτη κράτους μέλους να γίνει ιδιοκτήτης νέου φαρμακείου, επικαλούμενα απλώς το άρθρο 
21, παράγραφος 4, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το εν λόγω άρθρο δεν επιτρέπει παρέκκλιση από 
τη Συνθήκη και, ιδιαίτερα, από το άρθρο 43 που εξασφαλίζει την ελευθερία εγκατάστασης. 
Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα διπλώματα και η επαγγελματική πείρα του προσώπου 
που επιθυμεί να γίνει ιδιοκτήτης νέου φαρμακείου. Επιπλέον, η πρόσβαση στην άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας δεν μπορεί να απαγορευθεί βάσει μόνο του άρθρου 21, 
παράγραφος 4, το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στην παράκαμψη των διαδικασιών 
αυτόματης αναγνώρισης. Για να συνάδει με τη Συνθήκη οποιαδήποτε άρνηση, πρέπει να 
                                               
1 Οδηγία 85/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 για την αμοιβαία αναγνώριση των 
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακευτικής και για τη λήψη μέτρων προς διευκόλυνση της 
πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης για ορισμένες δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα, 
ΕΕ L 253 της 24.9.1985, σ. 37 έως 42.
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22 έως 142.
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βασίζεται στην απόφαση Gebhard1, που προβλέπει ότι «τα εθνικά μέτρα που ενδέχεται να 
παρακωλύσουν ή να καταστήσουν λιγότερο ελκυστική την άσκηση των θεμελιωδών 
ελευθεριών που διασφαλίζονται από τη Συνθήκη πρέπει να πληρούν τέσσερεις προϋποθέσεις: 
πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο μη δημιουργούντα διακρίσεις, να δικαιολογούνται από 
επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, να είναι κατάλληλα για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού και να μην είναι δεσμευτικά πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος 
για την επίτευξη του σκοπού αυτού».

Όσον αφορά την καταγγελλόμενη διάκριση του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω ιθαγένειας, 
πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, το Ηνωμένο 
Βασίλειο αρνείται να αποδώσει ισχύ μόνο στους τίτλους που αποκτήθηκαν στα άλλα κράτη 
μέλη· ένας πολίτης άλλου κράτους μέλους που αποκτά τα επαγγελματικά του προσόντα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν θίγεται από τον περιορισμό αυτό. Ο αναφέρων απόκτησε το δίπλωμά 
του στη Γαλλία και επομένως δεν βρίσκεται στην ίδια θέση με έναν πολίτη τρίτης χώρας ή 
έναν πολίτη κράτους μέλους που απέκτησε τα επαγγελματικά του προσόντα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Σε πρόσωπα που βρίσκονται σε διαφορετική νομική κατάσταση είναι δυνατόν να 
εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες, χωρίς ωστόσο να θεωρείται ότι διαπράττεται διάκριση 
εις βάρος τους.

Το άρθρο 21, παράγραφος 4, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να μην 
παρέχουν το προνόμιο της αυτόματης αναγνώρισης στους τίτλους σπουδών φαρμακευτικής 
που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού 
υπευθύνου νέων φαρμακείων. Η διάταξη αυτή όμως δεν επιτρέπει να αρνούνται την 
πρόσβαση σε αυτή τη δραστηριότητα. Οι περιορισμοί τους οποίους καταγγέλλει ο αναφέρων 
πρέπει να εκτιμηθούν βάσει του άρθρου 43 ΣΕΚ. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με το 
Ηνωμένο Βασίλειο για να εξακριβώσει αν οι αρχές αυτές τηρούνται στη νομοθεσία και στην 
εφαρμογή της.

4. Απάντηση της Επιτροπής για την αναφορά 0006/2009, που ελήφθη στις 22 
Ιανουαρίου 2010.

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε προσφάτως ότι ο αναφέρων επιχείρησε να προσβάλει την 
απόφαση της διεύθυνσης των πολυκαταστημάτων ASDA ενώπιον του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου του Λονδίνου («High Court of London»), αλλά ότι η δικαστική προσφυγή που 
υπέβαλε απορρίφθηκε. Η έφεσή του ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λονδίνου 
(«High Court of London» απορρίφθηκε επίσης στις 14 Οκτωβρίου 2009.

Συμπληρώνοντας την προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει το 
Κοινοβούλιο ότι επικοινώνησε με τις βρετανικές αρχές σχετικά με τους περιορισμούς που 
καταγγέλλει ο αναφέρων. Στην απάντησή τους της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, οι βρετανικές 
αρχές προσκόμισαν τα παρακάτω στοιχεία:

- Η Βασιλική Φαρμακευτική Εταιρεία της Μεγάλης Βρετανίας (Royal Pharmaceutical 
Society of Great Britain) χορηγεί αυτόματη αναγνώριση των τίτλων σπουδών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, σημείο 5.6.2, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ2.

                                               
1 Υπόθεση C-55/94, Gebhard, σκέψη 39.
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 της 30.09.06, σ. 22 έως 142.
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- Η Βασιλική Φαρμακευτική Εταιρεία της Μεγάλης Βρετανίας αναγνωρίζει αυτομάτως 
τους τίτλους σπουδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 
οδηγία, αλλά για τους οποίους ισχύουν κεκτημένα δικαιώματα.
- Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10, στοιχείο β) και στοιχείο 
γ), η Βασιλική Φαρμακευτική Εταιρεία της Μεγάλης Βρετανίας εφαρμόζει το γενικό 
σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

- Κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης, η Βασιλική Φαρμακευτική Εταιρεία της Μεγάλης 
Βρετανίας εφιστά την προσοχή του μετανάστη στο γεγονός ότι, δυνάμει των άρθρων 70 
και 71 του Νόμου περί Φαρμάκων του 1968 (Medicines Act 1968) και του άρθρου 21, 
παράγραφος 4, της οδηγίας, δεν μπορεί να αναλάβει προσωπικά τη διαχείριση νέου 
φαρμακείου.
- Πράγματι, τα άρθρα 70 και 71 του Νόμου περί Φαρμάκων του 1968 απαγορεύουν σε 
οποιονδήποτε διαθέτει επαγγελματικά προσόντα στον τομέα της φαρμακευτικής τα οποία 
έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος να αναλάβει προσωπικά τη διαχείριση νέου 
φαρμακείου.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως της εφαρμοζόμενης διαδικασίας αναγνώρισης 
(σημεία 1 έως 3 παραπάνω).
Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει επίσης για πρόσωπα των οποίων τα επαγγελματικά 
προσόντα ενδέχεται να αναγνωρίζονται βάσει της Συνθήκης, ιδίως δυνάμει της 
νομολογίας του Δικαστηρίου στις υποθέσεις Βλασσοπούλου και Hocsman1.
Η απαγόρευση, ωστόσο, δεν ισχύει:

α. για τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών·
β. για την έναρξη λειτουργίας νέου φαρμακείου μέσω σύστασης εταιρείας (υπό 

τον όρο η διαχείριση του φαρμακείου να ανατεθεί σε φαρμακοποιό με τίτλο 
σπουδών που έχει αποκτηθεί σε μη ευρωπαϊκή χώρα)·

γ. για τη θέση προϊσταμένου φαρμακοποιού («superintendent pharmacist»), 
εφόσον το πρόσωπο δεν αναλαμβάνει τη διαχείριση του φαρμακείου.

Από την ανωτέρω απάντηση των βρετανικών αρχών προκύπτει ότι ερμηνεύουν το άρθρο 21, 
παράγραφος 4, της οδηγίας κατά την έννοια της δυνατότητας των κρατών μελών να μην 
αποδίδουν καμία ισχύ στα διπλώματα που αποκτώνται σε άλλο κράτος μέλος όσον αφορά τη 
διαχείριση νέου φαρμακείου. 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 διατυπώνεται ως εξής:

«Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αποδώσουν ισχύ στους τίτλους εκπαίδευσης 
περί των οποίων το παράρτημα V, σημείο 5.6.2, για τη δημιουργία νέων 
φαρμακείων ανοικτών στο κοινό. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, 
νοούνται επίσης ως νέα τα φαρμακεία που άνοιξαν εντός των τριών τελευταίων 
ετών».

Εντούτοις, το άρθρο 21 υπάγεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας το οποίο αφορά 
την αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης. Το άρθρο 21 
ορίζει λεπτομερώς την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης. Ως εκ τούτου, η παρέκκλιση που 
εισάγει η παράγραφος 4 του άρθρου 21 της οδηγίας πρέπει να αναλυθεί κατά την έννοια της 

                                               
1 Υπόθεση C-340/89, Βλασσοπούλου.
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δυνατότητας εξαίρεσης αποκλειστικά σε ό,τι αφορά την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης. 
Κατά συνέπεια, η εν λόγω εξαίρεση δεν αφορά τις λοιπές διαδικασίες αναγνώρισης που 
ορίζονται στην οδηγία ούτε τα δικαιώματα των μεταναστών βάσει της Συνθήκης. 

Το άρθρο 21, παράγραφος 4, της οδηγίας περιορίζεται, επομένως, στην επιβολή υποχρέωσης 
στα κράτη μέλη όσον αφορά την αυτόματη αναγνώριση για τα φαρμακεία τριετούς 
τουλάχιστον λειτουργίας. Εάν ο μετανάστης επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του σε 
φαρμακείο το οποίο λειτουργεί για περισσότερα από τρία χρόνια, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να αναγνωρίσουν αυτομάτως τα επαγγελματικά προσόντα του τα οποία 
αντιστοιχούν στους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που προβλέπονται από την οδηγία. 
Αντιθέτως, το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για τα φαρμακεία 
που λειτουργούν για λιγότερο από τρία χρόνια δεν υπάγεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της 
οδηγίας και, συνεπώς, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του πρωτογενούς δικαίου. 

Συμπεράσματα

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να έλθει εκ νέου σε επαφή με τις βρετανικές αρχές 
προκειμένου να εξετάσει αν οι ισχύουσες διατάξεις συνάδουν με τις ελευθερίες που 
προβλέπονται στη Συνθήκη.

5. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0006/2009, 1413/2009 & 1812/2009, που 
ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος EU Pilot στις 26 Ιουνίου 2010 προκειμένου να εκτιμήσει τη συμβατότητα της 
νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την ελευθερία εγκατάστασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Η Επιτροπή και οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν το σύστημα EU Pilot ως μέθοδο 
εργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων. Αποφασίστηκε ότι, 
στις περιπτώσεις που ενδέχεται να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής θα επικοινωνούν με τις αρχές των κρατών μελών μέσω του EU Pilot προτού 
προταθεί η λήψη του πρώτου μέτρου αυτής της διαδικασίας στο Σώμα των Επιτρόπων βάσει 
του άρθρου 258.

Η Επιτροπή έλαβε την απάντηση των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου στις 7 Σεπτεμβρίου 
2010. Στην απάντηση αναφέρεται ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σκοπεύουν να άρουν 
τον περιορισμό βάσει του οποίου οι φαρμακοποιοί που έχουν αποκτήσει τίτλους σπουδών 
φαρμακευτικής σε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο μητρώο για την άσκηση του επαγγέλματος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν επιτρέπεται να είναι υπεύθυνοι νέου φαρμακείου κατά την έννοια της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Σύμφωνα με την 
επιστολή των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου «το χρονοδιάγραμμα για αυτήν την αλλαγή 
υπόκειται σε διαβούλευση και κοινοβουλευτική διαδικασία».

Καθώς οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ανέφεραν εύλογο χρονοδιάγραμμα για αυτή 
την τροποποίηση της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή (μέσω μηνύματος 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 21ης Οκτωβρίου 2010) κάλεσε τις αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου να υποβάλουν το σχέδιο νομοθετικής πρότασης και ένα ακριβές και ρεαλιστικό 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση και τη θέση της σε ισχύ. 

Στο ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσουν τους λόγους για τους οποίους ήταν απαραίτητη η 
δημόσια διαβούλευση πριν την τροποποίηση της νομοθεσίας, καθώς ο αναφέρων υπέβαλε 
αντίγραφο επιστολής 5 βασικών φαρμακευτικών οργανώσεων (μεταξύ άλλων, της Royal 
Pharmaceutical Society, της τότε αρμόδιας αρχής για τους φαρμακοποιούς στο Ηνωμένο 
Βασίλειο) που εστάλη στις 3 Δεκεμβρίου 2009 στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την 
κατάργηση του προαναφερθέντος περιορισμού από τον Νόμο περί Φαρμάκων του 1968.

Η Επιτροπή έλαβε απάντηση στις 8 Νοεμβρίου 2010. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
ανέφεραν ότι είναι υποχρεωτικό βάσει του Νόμου περί Φαρμάκων να διεξάγεται δημόσια 
διαβούλευση πριν την υποβολή πρότασης νομοθετικής τροποποίησης. Οι αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι θα αποφασίσουν σχετικά με το νομοθετικό μέσο που 
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για την κατάργηση του περιορισμού αφού πρώτα 
αξιολογήσουν τις απαντήσεις στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης. 

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορούν να παράσχουν στην Επιτροπή σχέδιο 
νομοθετικής πρότασης ή σχέδιο χρονοδιαγράμματος για την έγκριση και τη θέση σε ισχύ της 
εν λόγω πρότασης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν αυτή τη στιγμή αν είναι απαραίτητο να προτείνουν 
στο Σώμα των Επιτρόπων να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

6. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0006/2009, 1413/2009 & 1812/2009 
(ΑΝΑΘ. III) που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

Στις 17 Δεκεμβρίου 2011 οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απέστειλαν επιστολή στην 
Επιτροπή αναφέροντας ότι δεν συμμερίζονται την άποψη της Επιτροπής ότι ο σημερινός 
νόμος περί φαρμάκων του 1968 (Medicines Act 1968) που απαγορεύει σε φαρμακοποιούς 
από άλλες χώρες της ΕΕ, οι οποίοι έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, να διαχειρίζονται 
ένα νέο φαρμακείο είναι αντίθετος προς τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Όμως, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να υποβάλουν, μέχρι το καλοκαίρι του 2011, νομοθετική 
πρόταση στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου για την κατάργηση της εν λόγω 
απαγόρευσης.

Η Επιτροπή κατανοεί από τις πληροφορίες που της έχουν παράσχει οι αρχές του ΗΒ ότι 
απαιτείται εκ του νόμου, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο περί φαρμάκων του 1968, να 
πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση πριν την υποβολή οποιασδήποτε τροποποίησης του 
εν λόγω νόμου. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν ως εκ τούτου τη δημόσια 
διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2011. Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που απάντησαν 
υποστήριξαν την κατάργηση της εν λόγω απαγόρευσης. 
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Σε συνέχεια της περάτωσης της δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου 
Βασιλείου ετοίμασε νομοθετικό σχέδιο το οποίο υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου στις 14 Ιουλίου 2011. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απέστειλαν 
αντίγραφο του εν λόγω νομοσχεδίου στην Επιτροπή την ίδια μέρα. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν αυτή τη στιγμή το εν λόγω νομοθετικό σχέδιο και θα 
ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή Αναφορών για τα συμπεράσματά τους.

7. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 0006/2009, 1413/2009, 1812/2009 και 
0479/2011 (ΑΝΑΘ. IV) που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012

Η Επιτροπή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι σε συνέχεια της παρέμβασης που έκανε η Επιτροπή προς στις 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε στις 3 
Νοεμβρίου 2011 εθνική νομοθεσία με τίτλο «Διατάξεις περί φαρμακείων 2011» που 
τροποποιεί το νόμο περί φαρμάκων του 1968. 

Ο νέος νόμος ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2011 κατήργησε τις διατάξεις του 
νόμου περί φαρμάκων του 1968 που απαγόρευαν σε εξειδικευμένους φαρμακοποιούς της ΕΕ 
να ορίζονται ως προϊστάμενοι φαρμακοποιοί σε φαρμακεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει 
πρόσβαση το κοινό, και τα οποία έχουν εγγραφεί σε μητρώο για λιγότερο από τρία έτη.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποκατέστησε τη συμμόρφωση 
της εθνικής του νομοθεσίας με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (η οδηγία) 1

και με τα άρθρα 45 και 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Οι αναφέροντες ενημερώθηκαν από την Επιτροπή για τη νέα αυτή εξέλιξη στις 15 
Δεκεμβρίου 2011.

Ο αναφέρων που υπέβαλε την αναφορά αριθ. 6/2009 επεσήμανε στην Επιτροπή μια πρόσθετη 
καταγγελία. Έχει προχωρήσει σε ενέργειες ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (High Court) 
του Λονδίνου ισχυριζόμενος ότι υπέστη ζημία λόγω των ενεργειών των αρχών του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της παράλειψής τους να εφαρμόσουν τα άρθρα 45 και 49 της ΣΛΕΕ καθώς και 
το άρθρο 21 παράγραφος 4 της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
παράλειψη του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λονδίνου, το οποίο στην εν λόγω υπόθεση 
δικάζει σε τελευταίο βαθμό, να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αποτελεί παραβίαση υποχρέωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν αν η εν λόγω καταγγελία είναι ανεξάρτητη από το 
θέμα των παραπάνω αναφορών. Ως εκ τούτου, έχει καταγραφεί εκ μέρους της Επιτροπής ως 
νέα καταγγελία και εξετάζεται ξεχωριστά. Ο ενδιαφερόμενος αναφέρων ενημερώθηκε για την 
εν λόγω εξέλιξη και συμφώνησε σε αυτή τη διαδικασία.

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, 30.9.2005, σελ. 22).


