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Betreft: Verzoekschrift 0006/2009, ingediend door Jean Marie Taga Fosso (Franse
nationaliteit), over discriminatie op grond van zijn nationaliteit door de Engelse 
autoriteiten omwille van het niet erkennen van zijn Franse licentiaatsdiploma in de 
farmacie

Verzoekschrift 1413/2009, ingediend door A.E. (Spaanse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie op grond van nationaliteit met betrekking tot toegang tot 
het beroep van apotheker in het Verenigd Koninkrijk

Verzoekschrift 1812/2009, ingediend door José Antonio Melgarejo Melgarejo 
(Spaanse nationaliteit), over de situatie van farmaceuten met een in een van de 
lidstaten behaald diploma die hun beroep in Groot-Brittannië willen uitoefenen

Verzoekschrift 0479/2011, ingediend door Obi Aso (Hongaarse nationaliteit), 
over de beperkingen die gelden voor het uitoefenen van het beroep van farmaceut 
in het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van verzoekschrift 0006/2009

Indiener, die een universitair diploma in de farmacie heeft behaald aan een Franse universiteit, 
klaagt over de manier waarop hij door de Britse autoriteiten (Department of Health) werd 
behandeld. Volgens indiener willen de Britse autoriteiten hem zijn functie als apotheker aan 
het hoofd van een apotheek niet laten uitoefenen tenzij die al meer dan drie jaar geregistreerd 
staat. Dat is de normale gang van zaken voor houders van een diploma in de farmacie die 
afgestudeerd zijn aan een universiteit van een Europese lidstaat (Pharmacy Act van 1954 en 
Health Act 2006). Volgens Richtlijn 85/433/EEG van de Raad inzake de wederzijdse 
erkenning van diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie (artikel 2, 
lid 2) heeft een lidstaat de mogelijkheid om de kwalificaties van een licentiaat in de farmacie 
niet te erkennen voor de uitoefening van de functie als eigenaar, gerant of technisch 
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verantwoordelijke van een sedert minder dan drie jaar bestaande apotheek. Deze beperking is 
niet van toepassing op afgestudeerden die afkomstig zijn uit een land dat buiten de Europese 
Unie ligt, maar wel op personen die hun diploma hebben gehaald in een Europese lidstaat. 
Indiener klaagt dat, ondanks zijn jarenlange ervaring als apotheker in Groot-Brittannië, deze 
ervaring niet wordt erkend voor de uitoefening van de functie van houder van een nieuwe 
apotheek, en dit omwille van zijn Franse nationaliteit en diploma. Hij verzoekt om zowel de 
richtlijn als haar omzetting in het nationaal recht in Engeland te wijzigen.

Samenvatting van verzoekschrift 1413/2009

Indiener is van mening dat hij wordt gediscrimineerd op grond van zijn nationaliteit, 
aangezien hij geen recht heeft op toegang tot een managementfunctie in een Britse apotheek 
die minder dan drie jaar geleden is geopend. Volgens indiener interpreteert het Verenigd 
Koninkrijk artikel 21, lid 4, van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, waarin is bepaald dat "de lidstaten […] niet gehouden [zijn] om 
opleidingstitels rechtsgeldigheid te geven voor de opening van nieuwe voor het publiek 
toegankelijke apotheken" en "ook apotheken die minder dan drie jaar open zijn als nieuwe 
apotheken [worden] beschouwd" op onjuiste wijze. Indiener is van mening dat de eisen die 
door de Britse autoriteiten worden gesteld aan staatsburgers van andere lidstaten van de 
Europese Unie die in het bezit zijn van beroepskwalificaties op dit gebied, hen in een 
ongelijke positie brengen ten opzichte van Britse staatsburgers. 

Samenvatting van verzoekschrift 1812/2009

Indiener beklaagt zich over de situatie die is ontstaan door de Medicines Act. In het derde deel 
van deze Act wordt bepaald dat farmaceuten minstens drie jaar als zodanig ingeschreven 
moeten staan om in een nieuwe apotheek in het Verenigd Koninkrijk hun beroep te mogen 
uitoefenen. Volgens indiener is dit discriminatie op grond van nationaliteit, daar Britse 
gediplomeerde farmaceuten niet aan de dezelfde beperkingen zijn onderworpen.

Samenvatting van verzoekschrift 0479/2011

Indiener klaagt over de Britse wetgeving, die specifieke criteria bevat om het beroep van 
farmaceut te mogen uitoefenen.
In zijn ogen komen deze criteria neer op een beperking van het vrij verkeer van werknemers 
en van de interne markt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 april 2009 (verzoekschrift 0006/2009), op 12 januari 2010 
(verzoekschrift 1413/2009), op 22 maart 2010 (verzoekschrift 1812/2009) en op 19 september 
2011 (verzoekschrift 0479/2011). De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0006/2009, ontvangen op 7 juli 2009.

Indiener is Frans staatsburger en behaalde zijn staatsdiploma als doctor in de farmacie in juli 
1998. Hij werd lid van de "Ordre National de Pharmaciens" in 1998 en van de "Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain" in oktober van dat jaar. Sindsdien is hij werkzaam in 
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het Verenigd Koninkrijk.

In mei 2007 weigerde het management van winkelketen ASDA hem de naam van "in-store 
pharmacist" in een apotheek toe te kennen op grond van het feit dat hij zijn titel in Frankrijk 
behaald had. Indiener maakte bezwaar tegen deze beslissing bij het ministerie van 
Volksgezondheid, waar men hem meedeelde dat de mogelijkheden voor Europese 
staatsburgers om nieuwe apotheken te beheren momenteel ter discussie staan, maar dat 
lidstaten vrij zijn uitzonderingen te maken op grond van artikel 2, lid 2, van Richtlijn 
85/433/EEG1. 

Indiener meent echter dat het Verenigd Koninkrijk zich schuldig maakt aan discriminatie op 
grond van nationaliteit, omdat het inwoners van derde landen, die hun diploma in Engeland 
hebben behaald, wel toestaat hoofd van nieuwe apotheken te worden.

Om te beginnen dient vermeld te worden dat de erkenning van beroepskwalificaties, vooral 
van apothekers, sinds de intrekking van Richtlijn 85/433/EEG geregeld is in artikel 62 van 
Richtlijn 2005/36/EG2 die van kracht werd op 20 oktober 2007.

Artikel 21, lid 4, van Richtlijn 2005/36/EG voorziet dezelfde uitzondering als eerder artikel 2, 
lid 2, van Richtlijn 85/433/EEG. Deze uitzondering biedt lidstaten de mogelijkheid om de 
opleidingstitels genoemd in bijlage V.5.2 van de richtlijn niet in aanmerking te nemen voor 
het openen van nieuwe publieke apotheken. Met "nieuwe apotheken" worden apotheken 
bedoeld die minder dan drie jaar geleden geopend zijn. Dankzij deze uitzondering hoeven 
lidstaten de in de bijlage van de richtlijn genoemde diploma's niet automatisch te erkennen 

Dit betekent echter niet dat lidstaten zich mogen beroepen op artikel 21, lid 4, van Richtlijn 
2005/36/EG om een onderdaan van een andere lidstaat toestemming te weigeren om hoofd 
van een nieuwe apotheek te worden. Dit artikel rechtvaardigt geen uitzonderingen op het 
Verdrag, in het bijzonder artikel 43 dat vrijheid van vestiging garandeert. Bij het toepassen 
van het artikel moeten beroepskwalificaties erkend worden met meeweging van alle diploma's 
en beroepsmatige ervaring van de persoon die hoofd van een nieuwe apotheek wenst te 
worden. Ook mag de beroepsuitoefening zelf niet enkel op grond van artikel 21, lid 4, 
belemmerd worden; het enige doel van dit artikel is een uitwijkmogelijkheid te bieden bij 
anders automatische procedures. Een eventuele afwijking van het Verdrag dient onderbouwd 
te worden in het kader van het Gebhard-arrest3, dat stelt dat "nationale maatregelen die de 
uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren 
of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier voorwaarden moeten voldoen: zij moeten op 
een niet-discriminerende wijze worden toegepast; zij moeten hun rechtvaardiging vinden in 
dwingende redenen van algemeen belang; zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van 
het nagestreefde doel te waarborgen; en zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor het 
bereiken van dat doel.

                                               
1 Richtlijn 85/433/EEG van de Raad van 16 september 1985 inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, 
certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking 
van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch 
gebied, PB L 253 van 24.9.1985, blz. 37-42.
2 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22-142.
3 Zaak C-55/94, Gebhard, rechtsoverweging 39.
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Wat de vermeende discriminatie op grond van nationaliteit door het Verenigd Koninkrijk 
betreft, dient opgemerkt te worden dat de weigering van het Verenigd Koninkrijk, volgens de 
informatie waarover de Commissie beschikt, enkel betrekking heeft op diploma's die in 
andere lidstaten behaald zijn; een onderdaan van een andere lidstaat die zijn diploma in het 
Verenigd Koninkrijk heeft behaald, valt niet onder deze beperking. Indiener heeft zijn 
diploma in Frankrijk behaald en bevindt zich dus niet in dezelfde situatie als een onderdaan 
van een derde land of andere lidstaat die zijn diploma in het Verenigd Koninkrijk behaald 
heeft. Personen in verschillende juridische situaties kunnen onder verschillende regelingen 
vallen, zonder daarbij slachtoffer te zijn van discriminatie.

Artikel 21, lid 4, van Richtlijn 2005/36/EG biedt lidstaten de mogelijkheid om een in een 
andere lidstaat behaalde apothekerstitel niet automatisch te erkennen als basis voor het 
uitoefenen van dat beroep als hoofd van een nieuwe apotheek. Deze bepaling is evenwel niet 
bedoeld om de beroepsuitoefening te belemmeren. De beperkingen waartegen indiener 
bezwaar maakt, moeten worden beoordeeld op basis van artikel 43 van het EG-Verdrag. De 
Commissie zal contact opnemen met het Verenigd Koninkrijk om te verifiëren of deze 
principes in de wetgeving en in de praktijk worden nageleefd.

4. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 0006/2009, ontvangen op 22 januari 
2010.

De Commissie heeft onlangs vernomen dat indiener geprobeerd heeft de beslissing van het 
management van de winkelketen ASDA aan te vechten bij de High Court of London, maar dat 
zijn verzoek om een rechterlijke toetsing is geweigerd. Op 14 oktober 2009 heeft de High 
Court of London ook zijn beroep afgewezen.

In aanvulling op haar eerdere antwoord wenst de Commissie het Parlement mee te delen dat 
ze contact heeft opgenomen met de Britse autoriteiten over de beperkingen die door indiener 
aan de kaak worden gesteld. In hun antwoord van 24 september 2009 hebben de Britse 
autoriteiten de volgende informatie verstrekt:

– De in bijlage V, punt 5.6.2 van Richtlijn 2005/36/EG1 opgenomen titels worden 
automatisch erkend door de Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB).
– De titels die niet voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de richtlijn maar 
waaraan verworven rechten zijn verbonden, worden automatisch erkend door de RPSGB.
– In alle andere gevallen past de RPSGB, uit hoofde van artikel 10, onder b) en g) van de 
richtlijn, het algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels toe.
– Op het moment van de erkenning vestigt de RPSGB de aandacht van de migrant op het 
feit dat hij of zij krachtens de artikelen 70 en 71 van de Medicines Act van 1968 en van 
artikel 21, lid 4, van de richtlijn, niet aan het hoofd mag staan van een nieuwe apotheek.
– De artikelen 70 en 71 van de Medicines Act van 1968 verbieden immers iedereen die "a 
qualification in pharmacy awarded by a relevant European State" heeft behaald om aan 
het hoofd te staan van een nieuwe apotheek.
– Dit verbod is van toepassing op alle erkenningsprocedures (bovengenoemde punten 1 tot

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties, PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22-142.
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en met 3).
– Het verbod is ook van toepassing op personen van wie de beroepskwalificaties erkend 
zouden zijn op basis van het Verdrag, met name krachtens de arresten van het Hof in de 
zaken Vlassopoulou1 en Hocsman2.
– Het verbod is echter niet van toepassing op:

a. burgers uit derde landen die een Europese titel hebben behaald;
b. de opening van een nieuwe apotheek via de oprichting van een bedrijf (op 

voorwaarde dat de controle over de apotheek wordt toevertrouwd aan een 
apotheker die geen Europese kwalificatie heeft behaald);

c. de functie van "superintendent pharmacist", op voorwaarde dat die persoon 
niet aan het hoofd staat van de apotheek.

Uit het antwoord van de Britse autoriteiten valt op te maken dat zij artikel 21, lid 4, van de 
richtlijn zo interpreteren dat lidstaten niet gehouden zijn om rechtsgeldigheid te geven aan 
diploma's die in een andere lidstaat zijn behaald met betrekking tot de controle over een 
nieuwe apotheek. 

Artikel 21, lid 4, luidt als volgt:

"De lidstaten zijn niet gehouden om de in bijlage V, punt 5.6.2, bedoelde 
opleidingstitels rechtsgeldigheid te geven voor de opening van nieuwe voor het 
publiek toegankelijke apotheken. Voor de toepassing van dit lid worden ook 
apotheken die minder dan drie jaar open zijn als nieuwe apotheken 
beschouwd."

Maar artikel 21 valt onder hoofdstuk III van titel III van de richtlijn, betreffende de erkenning 
op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen behelst. In artikel 21 wordt het 
beginsel van de automatische erkenning vermeld en gedetailleerd gedefinieerd. De 
uitzondering die is vastgesteld in artikel 21, lid 4, van de richtlijn moet dan ook 
geïnterpreteerd worden als louter een uitzondering op het beginsel van de automatische 
erkenning. De uitzondering heeft dus geen betrekking op de andere erkenningsprocedures uit 
de richtlijn, noch op de rechten waarop migranten zich kunnen beroepen uit hoofde van het 
Verdrag. 

Uit hoofde van artikel 21, lid 4, van de richtlijn zijn de lidstaten dus enkel verplicht tot een 
automatische erkenning voor apotheken die al meer dan drie jaar open zijn. Als de migrant 
zijn beroep wil uitoefenen in een apotheek die al meer dan drie jaar open is, zijn de lidstaten 
gehouden zijn beroepskwalificaties automatisch te erkennen overeenkomstig de in de richtlijn 
vastgelegde minimumopleidingseisen. De erkenning van kwalificaties voor apotheken die 
minder dan drie jaar open zijn, valt echter buiten het regelgevend kader van de richtlijn en dus 
onder het toepassingsgebied van het primaire recht. 

Conclusies

De Commissie is dan ook van plan opnieuw contact op te nemen met de Britse autoriteiten 

                                               
1 Zaak C-340/89, Vlassopoulou.
2 Zaak C-238/98, Hocsman.
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om na te gaan of de bestaande bepalingen stroken met de in het Verdrag vastgelegde 
vrijheden.

5. Antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 0006/2009, 1413/2009 en 
1812/2009, ontvangen op 13 januari 2011.

De Commissie heeft op 26 juni 2010 contact opgenomen met de Britse autoriteiten via het 
elektronische EU Pilot-systeem om te beoordelen of de Britse wetgeving in overeenstemming 
is met de vrijheid van vestiging, zoals vastgelegd in artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 

De Commissie en de autoriteiten van de lidstaten gebruiken het EU Pilot-systeem als 
werkmethode voor het uitwisselen van informatie en het oplossen van problemen. Er is 
besloten dat, telkens wanneer er een inbreukprocedure zou kunnen worden ingeleid, de 
Commissiediensten via EU Pilot contact opnemen met de autoriteiten van de lidstaat voordat 
het college van commissarissen wordt voorgesteld de eerste maatregel van een dergelijke 
procedure te nemen op grond van artikel 258. 

De Commissie heeft het antwoord van de Britse autoriteiten ontvangen op 7 september 2010. 
Daarin staat dat de Britse autoriteiten van plan zijn de beperking op te heffen waaronder 
apothekers die hun apothekersdiploma in een andere EU-lidstaat dan het Verenigd Koninkrijk 
hebben behaald en die in het Verenigd Koninkrijk staan geregistreerd en hun beroep mogen 
uitoefenen, niet als verantwoordelijke apotheker leiding mogen geven aan een nieuw 
gevestigde apotheek in de zin van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties. In de brief van de Britse autoriteiten staat dat "the timetable for such 
change is subject to consultation and to Parliamentary process."

Aangezien de Britse autoriteiten geen redelijk tijdschema hebben gegeven voor een dergelijke 
wijziging van de Britse wetgeving, heeft de Commissie (per e-mail van 21 oktober 2010) de 
Britse autoriteiten verzocht een voorlopig wetsvoorstel en een nauwkeurig en realistisch 
tijdschema voor de goedkeuring en inwerkingtreding daarvan in te dienen. 

In dezelfde e-mail heeft de Commissie de Britse autoriteiten gevraagd uit te leggen waarom 
de wetswijziging voorafgegaan moest worden door een openbare raadpleging, aangezien 
indiener een kopie heeft overlegd van een brief die vijf belangrijke farmaceutische 
organisaties (waaronder de Royal Pharmaceutical Society, destijds de bevoegde autoriteit 
voor apothekers in het Verenigd Koninkrijk) op 3 december 2009 naar het ministerie van 
Volksgezondheid hebben gestuurd en waarin ze verzochten om het schrappen van de 
bovengenoemde beperking uit de Medicines Act van 1968.

De Commissie heeft op 8 november 2010 antwoord ontvangen. De Britse autoriteiten hebben 
aangegeven dat zij op grond van de Medicines Act wettelijk verplicht zijn een openbare 
raadpleging te houden, voordat een voorstel tot wetswijziging kan worden ingediend. De 
Britse autoriteiten hebben verklaard dat zij eerst de uitslag van de officiële raadpleging gaan 
beoordelen, voordat ze bepalen welk wetgevingsinstrument kan worden gebruikt voor het 
intrekken van de beperking. 

De Britse autoriteiten konden de Commissie geen voorlopig wetsvoorstel of een voorlopig 
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tijdschema voor de goedkeuring en inwerkingtreding daarvan overleggen.

De Commissiediensten overwegen op dit moment of zij het college van commissarissen 
moeten voorstellen om het Verenigd Koninkrijk een schriftelijke aanmaning te sturen uit 
hoofde van artikel 258 van het VWEU.

6. Antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 0006/2009, 1413/2009 en 
1812/2009 (REV.III), ontvangen op 6 september 2011.

Op 17 december 2010 hebben de autoriteiten van het VK een brief aan de Commissie 
gestuurd waarin zij aangeven het niet eens te zijn met de conclusie van de Commissie dat de 
huidige Medicines Act van 1968, die gekwalificeerde apothekers uit de EU verbiedt een 
nieuwe apotheek te openen, indruist tegen de EU-wetgeving.

Zij geven evenwel aan bereid te zijn een nieuw wetsvoorstel aan het Britse parlement voor te 
leggen om dit verbod tegen de zomer van 2011 in te trekken.

De Commissie maakt uit de informatie van de Britse autoriteiten op dat het op grond van de 
Medicines Act van 1968 een wettelijke verplichting is om voorafgaand aan eventuele 
wijzigingen aan de wet een openbare raadpleging te houden. De Britse autoriteiten hebben 
dan ook in januari 2011 zo'n openbare raadpleging gestart. De overgrote meerderheid van de 
respondenten steunde de intrekking van het verbod.

Na de openbare raadpleging heeft het Britse ministerie van Volksgezondheid een wetsontwerp 
opgesteld en op 14 juli 2011 aan het Britse parlement voorgelegd. De Britse autoriteiten 
hebben de Commissie op dezelfde dag een afschrift van het ingediende ontwerp doen 
toekomen.

De diensten van de Commissie bestuderen het wetsontwerp op dit moment en zullen de 
Commissie verzoekschriften van hun bevindingen op de hoogte stellen.

7. Antwoord van de Commissie op de verzoekschriften 0006/2009, 1413/2009, 
1812/2009 en 0479/2011 (REV.IV), ontvangen op 27 januari 2012.

De Commissie is verheugd de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement te 
kunnen meedelen dat het Britse parlement, na een interventie van de Commissie bij de 
autoriteiten van het VK, op 3 november 2011 de "Pharmacy Order 2011" heeft aangenomen, 
die de Medicines Act van 1968 wijzigt.

De "Pharmacy Order", die op 4 november 2011 in werking trad, behelst intrekking van de 
bepalingen van de Medicines Act van 1968 die het in het VK gekwalificeerde apothekers 
verbiedt als "chief pharmacist" te worden benoemd in apotheken in het VK, die openstaan 
voor het publiek, die nog geen drie jaar bestaan.
De Commissie is derhalve van oordeel dat het VK de overeenstemming van de nationale 
wetgeving met het recht van de EU, in het bijzonder Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
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erkenning van beroepskwalificaties1 en de artikelen 45 en 49 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), heeft hersteld.

De indieners zijn op 15 december 2011 door de Commissie van deze nieuwe ontwikkeling op 
de hoogte gesteld.

Verzoekschrift 0006/2009 bevat nog een bezwaar. Indiener heeft een zaak aanhangig gemaakt 
bij de High Court of London en schadevergoeding van de Britse autoriteiten geëist omdat zij 
de artikelen 45 en 49 VWEU, en artikel 21, lid 4, van de richtlijn niet in nationaal recht 
hebben omgezet. In zijn ogen vormt het feit dat de High Court of London, de hoogste 
rechterlijke instantie voor een zaak als deze, de zaak niet aan het Europees Hof van Justitie 
heeft voorgelegd voor een prejudiciële beslissing een inbreuk op een verplichting uit hoofde 
van de EU-wetgeving.

De diensten van de Commissie zijn van oordeel dat deze klacht los staat van het onderwerp 
van de onderhavige verzoekschriften. Vandaar dat deze klacht als een nieuwe klacht is 
geregistreerd en als zodanig zal worden behandeld. Indiener is hierover geïnformeerd en hij
heeft met deze procedure ingestemd.

                                               
1 Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).


