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Przedmiot: Petycja 0006/2009, którą złożył Jean Marie Taga Fosso (Francja) w sprawie 
dyskryminacji ze względu na narodowość w kontekście odmowy uznania jego 
francuskiego tytułu uniwersyteckiego z farmacji przez władze brytyjskie;

petycja 1413/2009, którą złożył A.E. (Hiszpania) w sprawie domniemanej 
dyskryminacji ze względu na narodowość w związku z dostępem do zawodu 
farmaceuty w Wielkiej Brytanii;

petycja 1812/2009, którą złożył José Antonio Melgarejo Melgarejo 
(Hiszpania) w sprawie osób chcących pracować jako farmaceuci w Wielkiej 
Brytanii i mających kwalifikacje zdobyte w innym państwie członkowskim;

petycja 0479/2011, którą złożył Obi Aso (Węgry), w sprawie ograniczeń 
dotyczących podejmowania pracy w charakterze farmaceuty w Wielkiej 
Brytanii

1. Streszczenie petycji 0006/2009

Składający petycję, który uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie 
farmacji we Francji, uskarża się na postawę władz brytyjskich (Departamentu Zdrowia). Jego 
zdaniem uniemożliwiają mu one wykonywanie zawodu, ponieważ może on jedynie pełnić 
stanowisko kierownika apteki, która nie została zarejestrowana w ciągu ostatnich trzech lat. 
Zasada ta ma zastosowanie w odniesieniu do posiadaczy kwalifikacji farmaceutycznych 
zdobytych na uczelniach wyższych w państwach członkowskich UE (ustawa farmaceutyczna 
z 1954 r. i ustawa zdrowotna z 2006 r.). Na mocy przepisów dyrektywy 85/433/EWG (art. 2 
ust. 2) państwa członkowskie nie muszą uznawać kwalifikacji uprawniających do zakładania, 
zarządzania i nadzorowania apteki działającej krócej niż trzy lata. Składający petycję 
utrzymuje, że ograniczenie to ma zastosowanie tylko wobec osób, które zdobyły kwalifikacje 
w jednym z państw członkowskich UE, a nie posiadaczy takich kwalifikacji z krajów trzecich. 
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Wyraża on sprzeciw w związku z tym, że jego wieloletnie doświadczenie w branży 
farmaceutycznej nie jest uznawane w Wielkiej Brytanii w kontekście mianowania go na 
kierownika nowej apteki, ponieważ jest on Francuzem posiadającym kwalifikacje francuskie. 
Dlatego składający petycję domaga się zmiany zarówno przedmiotowej dyrektywy, jak 
i przepisów transponujących ją na grunt prawa brytyjskiego.

Streszczenie petycji 1413/2009

Składający petycję uważa, że jest dyskryminowany ze względu na narodowość, ponieważ nie 
ma prawa starać się o stanowisko kierownicze w brytyjskiej aptece, która działa od niecałych 
trzech lat. Według składającego petycję Wielka Brytania mylnie interpretuje przepisy art. 21 
ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, zgodnie 
z którym „państwa członkowskie nie są zobowiązane do uznawania, że dokumenty 
potwierdzające posiadanie kwalifikacji uprawniają do otwierania nowych, ogólnodostępnych 
aptek”. Przy czym „za nowe uważane będą także apteki działające krócej niż trzy lata”. 
Składający petycję uważa, że wymogi określone przez władze brytyjskie w odniesieniu do 
obywateli państw członkowskich UE posiadających kwalifikacje zawodowe w przedmiotowej 
dziedzinie stawiają ich w mniej korzystnym położeniu w porównaniu z obywatelami Wielkiej 
Brytanii.

Streszczenie petycji 1812/2009

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku ze skutkami ustawy o lekach. W sekcji 
trzeciej ustawy wprowadzono wymóg co najmniej trzyletniej praktyki w zawodzie farmaceuty 
koniecznej do otwarcia nowej apteki w Wielkiej Brytanii. Składający petycję uważa, że jest to 
rażący przykład dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, ponieważ takie 
same ograniczenia nie są stosowane w przypadku osób mających brytyjskie kwalifikacje 
zawodowe.

Streszczenie petycji 0479/2011

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec brytyjskich przepisów, w których określa się 
szczególne kryteria dotyczące podejmowania pracy w charakterze farmaceuty.
Uważa on, że kryteria te stanowią naruszenie swobody przemieszczania się pracowników i są 
sprzeczne z przepisami dotyczącymi jednolitego rynku.

2. Dopuszczalność

0006/2009: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 kwietnia 2009 r.
1413/2009: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 stycznia 2010 r.
1812/2009: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 marca 2010 r.
0479/2011: petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2011 r.
Zwrócono się do Komisji o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 0006/2009, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Składający petycję, obywatel Francji, uzyskał dyplom magistra farmacji w lipcu 1998 r. 
W 1998 r. został członkiem francuskiej Krajowej Izby Aptekarskiej, a w październiku 1998 r. 
członkiem Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Wielkiej Brytanii. Od tego czasu 
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wykonuje działalność zawodową w Wielkiej Brytanii.

W maju 2007 r. zarząd sieci brytyjskich supermarketów ASDA odmówił mianowania go in-
store pharmacist (farmaceuta prowadzący aptekę na terenie należącym do sieci sklepów), 
uzasadniając, że uzyskał on kwalifikacje we Francji. Składający petycję zaskarżył tę decyzję 
w Departamencie Zdrowia, gdzie poinformowano go, że kwestia dopuszczenia obywateli UE 
na stanowiska kierownicze w nowych aptekach jest rozpatrywana, lecz że państwa 
członkowskie mają prawo stosować wyjątek przewidziany przez art. 2 ust. 2 dyrektywy 
85/433/EWG1.

Ponadto składający petycję uważa, że Wielka Brytania, przyznając obywatelom krajów 
trzecich, którzy zdobyli kwalifikacje w Anglii, prawo do otwierania nowych aptek, dopuszcza 
się dyskryminacji ze względu na narodowość.

Na wstępie należy zaznaczyć, że po uchyleniu dyrektywy 85/433/EWG przez art. 62 
dyrektywy 2005/36/WE2 uznawanie kwalifikacji zawodowych, w szczególności farmaceutów, 
podlega przepisom tej drugiej dyrektywy, która weszła w życie w dniu 20 października 
2007 r.

W art. 21 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE przewidziano ten sam wyjątek, o którym była mowa 
w art. 2 ust. 2 dyrektywy 85/433/EWG. Odstępstwo to upoważnia państwa członkowskie do 
niedopuszczania wymienionych w załączniku V pkt 5.6.2 dyrektywy dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji uprawniających do otwierania nowych, 
ogólnodostępnych aptek. Za nowe apteki uważa się apteki działające krócej niż trzy lata. 
Powyższe odstępstwo upoważnia państwa członkowskie do odmówienia automatycznego 
uznawania kwalifikacji posiadaczy dyplomów wymienionych w załączniku do wspomnianej 
dyrektywy. 

Jednakże nie oznacza to, że państwa członkowskie mogą odmówić obywatelowi innego 
państwa członkowskiego zgody na otwarcie nowej apteki, powołując się jedynie na art. 21 
ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE. Artykuł ten nie umożliwia dopuszczania odstępstw od 
postanowień Traktatu, a w szczególności od jego art. 43, który gwarantuje swobodę 
osiedlania się. Na mocy tego artykułu uznawanie kwalifikacji zawodowych musi odbywać się 
z uwzględnieniem wszystkich dyplomów i doświadczenia zawodowego osoby pragnącej 
otworzyć nową aptekę. Ponadto nie można odmówić dostępu do zawodu jedynie na podstawie 
art. 21 ust. 4, który dotyczy tylko możliwości odstąpienia od procedur automatycznego 
uznawania. Ewentualna odmowa w świetle Traktatu musi być uzasadniona zgodnie 
z orzeczeniem w sprawie Gebhard3, zgodnie z którym „przepisy krajowe, które mogą 
ograniczać lub czynić mniej atrakcyjnym korzystanie z podstawowych wolności 
zagwarantowanych przez Traktat, powinny spełniać cztery przesłanki: powinny być 
stosowane w sposób niedyskryminujący, powinny być uzasadnione względami nadrzędnego 

                                               
1 Dyrektywa 85/433/EWG Rady z dnia 16 września 1985 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, 
świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie farmacji, zawierająca 
środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości odnoszącego się do 
niektórych działalności z dziedziny farmacji (Dz.U. L 253 z 24.9.1985, s. 37–42).
2 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22-142).
3 Sprawa C-55/94, Gebhard, s. 39.
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interesu publicznego, powinny być odpowiednie dla zagwarantowania realizacji celu, któremu 
służą, oraz nie powinny wykraczać poza to, co jest konieczne dla jego osiągnięcia”.

Jeśli chodzi o domniemaną dyskryminację narodowościową praktykowaną przez Wielką 
Brytanię, należy zauważyć, że według danych, którymi dysponuje Komisja, Wielka Brytania 
odmawia nadawania mocy wyłącznie w odniesieniu do tytułów uzyskanych w innych 
państwach członkowskich; ograniczenie to nie dotyczy obywateli państw członkowskich, 
którzy zdobyli kwalifikacje w Wielkiej Brytanii. Składający petycję uzyskał kwalifikacje we 
Francji, nie jest zatem w takiej samej sytuacji co obywatel kraju trzeciego lub obywatel 
państwa członkowskiego, który uzyskał uprawnienia zawodowe w Wielkiej Brytanii. Do osób 
znajdujących się w odmiennej sytuacji prawnej mogą być stosowane odmienne zasady, bez 
narażania ich na dyskryminację.

Art. 21 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE zapewnia państwom członkowskim możliwość 
niedopuszczania do automatycznego uznawania dyplomów specjalizacyjnych w dziedzinie 
farmacji, uzyskanych w innych państwach członkowskich, uprawniających do wykonywania 
zawodu farmaceuty jako kierownik nowych aptek. Przepis ten nie umożliwia jednak 
odmawiania dostępu do wykonywania tego zawodu. Ograniczenia wymienione przez 
składającego petycję muszą zostać rozpatrzone na podstawie art. 43 TWE. Komisja 
skontaktuje się z władzami Wielkiej Brytanii w celu sprawdzenia, czy zasady te są 
przestrzegane w prawodawstwie i w jego stosowaniu.

4. Odpowiedź Komisji na petycję 0006/2009, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Komisję powiadomiono niedawno, że składający petycję próbował zaskarżyć decyzję 
kierownictwa sieci sklepów ASDA przed londyńskim sądem wyższej instancji, ale że 
wniosek składającego petycję o ponowne rozpatrzenie sprawy został oddalony. Odwołanie 
składającego petycję przed londyńskim sądem wyższej instancji również zostało oddalone 
w dniu 14 października 2009 r.

Tytułem uzupełnienia poprzedniej odpowiedzi Komisja informuje Parlament, że porozumiała 
się z władzami Wielkiej Brytanii w sprawie ograniczeń, którym sprzeciwia się składający 
petycję. W odpowiedzi z dnia 24 września 2009 r. władze Wielkiej Brytanii dostarczyły 
następujących informacji:

− Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne Wielkiej Brytanii (RPSGB) przystępuje do 
automatycznego uznawania dokumentów wymienionych w pkt 5.6.2 załącznika V do 
dyrektywy 2005/36/WE1;
− RPSGB automatycznie uznaje dokumenty, które nie spełniają warunków 
przewidzianych dyrektywą, ale które opierają się na prawach nabytych;
− we wszystkich pozostałych przypadkach, zgodnie z art. 10 lit. b) i lit. g) dyrektywy, 
RPSGB stosuje ogólny system uznawania kwalifikacji;
− w chwili uznawania RPSGB zwraca uwagę migranta na to, że zgodnie z art. 70 i 71 
ustawy o lekach z 1968 r. i art. 21 ust. 4 dyrektywy nie może on/ ona osobiście kierować 
nową apteką;

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2006, s. 22-142).
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− zgodnie z art. 70 i 71 ustawy o lekach z 1968 r. nową apteką nie może osobiście 
kierować żadna osoba mająca „kwalifikacje w zakresie farmacji zdobyte w danym 
państwie europejskim”;
− zakaz ten obowiązuje bez względu na stosowaną procedurę uznawania (pkt 1-3 
powyżej);
− zakaz ma również zastosowanie do osób, których kwalifikacje zawodowe zostałyby 
uznane na podstawie Traktatu, w szczególności w oparciu o orzeczenie Trybunału w 
sprawach Vlassopouloui1 oraz Hocsmana2;
− zakaz nie obowiązuje jednak:

a. w odniesieniu do obywateli państw trzecich, mających kwalifikacje zdobyte 
w państwie europejskim;

b. w przypadku otwierania nowej apteki w drodze założenia działalności 
gospodarczej (pod warunkiem powierzenia kierownictwa apteki 
wykwalifikowanemu farmaceucie niepochodzącemu z państwa 
członkowskiego UE);

c. w przypadku obejmowania stanowiska superintendent pharmacist, o ile nie 
wiąże się ono z kierowaniem apteką.

Z odpowiedzi władz Wielkiej Brytanii wynika, że zgodnie z ich wykładnią art. 21 ust. 4 
dyrektywy państwa członkowskie w ogóle nie są zobowiązane do uznawania tego, że 
dyplomy uzyskane w innym państwie członkowskim uprawniają do kierowania nową apteką. 

Art. 21 ust. 4 brzmi następująco:

„państwa członkowskie nie są zobowiązane do uznawania, że dokumenty 
potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w załączniku V, 
pkt 5.6.2, uprawniają do otwierania nowych, ogólnodostępnych aptek. Do celów 
niniejszego ustępu za nowe uważane będą także apteki działające krócej niż trzy 
lata”.

Niemniej art. 21 mieści się w rozdziale III tytułu III dyrektywy poświęconym uznawaniu na 
podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia. W art. 21 wprowadza 
się i szczegółowo wyjaśnia zasadę automatycznego uznawania. W związku z tym odstępstwo 
wprowadzone art. 21 ust. 4 dyrektywy należy rozpatrywać wyłącznie jako wyjątek od zasady 
automatycznego uznawania. Wyjątek ten nie dotyczy zatem pozostałych procedur uznawania 
przewidzianych dyrektywą ani praw mogących przysługiwać migrantom na podstawie 
Traktatu. 

Art. 21 ust. 4 dyrektywy nakłada więc jedynie na państwa członkowskie obowiązek 
automatycznego uznawania w odniesieniu do aptek działających od ponad trzech lat. Jeżeli 
migrant zamierza wykonywać swój zawód w aptece działającej od ponad trzech lat, państwa 
członkowskie zobowiązane są do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych takiej 
osoby odpowiadających minimalnym wymogom w zakresie kształcenia przewidzianym 
dyrektywą. Natomiast kwestia uznawania kwalifikacji w odniesieniu do aptek działających od 
mniej niż trzech lat wykracza poza ramy podlegające dyrektywie, a co za tym idzie – wchodzi 

                                               
1 Sprawa C-340/89, Vlassopoulou.
2 Sprawa C-238/98, Hocsman.
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w zakres stosowania prawa pierwotnego. 

Wnioski

W związku z powyższym Komisja zamierza na nowo porozumieć się z władzami Wielkiej 
Brytanii w celu zbadania zgodności obowiązujących przepisów ze swobodami 
przewidzianymi Traktatem.

5. Odpowiedź Komisji na petycje 0006/2009, 1413/2009 oraz 1812/2009, otrzymana 
dnia 13 stycznia 2011 r.

W dniu 26 czerwca 2010 r. Komisja porozumiała się z władzami Wielkiej Brytanii poprzez 
elektroniczny system EU Pilot w celu zbadania zgodności brytyjskiego ustawodawstwa ze 
swobodą przedsiębiorczości, o której mowa w art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE).

Komisja oraz władze państw członkowskich używają systemu EU Pilot jako metody pracy 
w celu wymiany informacji i rozwiązywania problemów. Zdecydowano, że w jakiejkolwiek 
sprawie, w której mogłaby zaistnieć potrzeba odwołania się do postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, służby Komisji porozumieją się 
z władzami państwa członkowskiego poprzez system EU Pilot, zanim zasugerują kolegium 
komisarzy podjęcie pierwszych działań zgodnie z art. 258.

Komisja otrzymała odpowiedź władz Wielkiej Brytanii w dniu 7 września 2010 r. Informuje 
ona, że władze Wielkiej Brytanii zamierzają znieść ograniczenie, zgodnie z którym 
farmaceuci, którzy zdobyli kwalifikacje farmaceutyczne w państwie członkowskim innym niż 
Wielka Brytania i którzy są upoważnieni do wykonywania zawodu na jej terenie, nie mogą 
osobiście kierować nowo otwartą apteką w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z odpowiedzią władz Wielkiej Brytanii 
„termin takiej zmiany podlega konsultacji oraz procesowi legislacyjnemu”.

Ponieważ władze Wielkiej Brytanii nie wskazały racjonalnej daty wprowadzenia takiej 
poprawki w swoim ustawodawstwie, Komisja (w wiadomości e-mail z dnia 21 października 
2010 r.) zwróciła się do tych władz o przedstawienie projektu wniosku ustawodawczego oraz 
precyzyjne i realistyczne określenie terminu jego przyjęcia i wejścia w życie. 

W tej samej wiadomości Komisja poprosiła władze Wielkiej Brytanii o wyjaśnienie, dlaczego 
przed wprowadzeniem zmian w prawie potrzebna jest konsultacja społeczna, skoro składający 
petycję przedłożył kopię listu z dnia 3 grudnia 2009 r., wysłanego przez pięć kluczowych 
organizacji farmaceutycznych (m.in. Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne Wielkiej 
Brytanii, właściwy wówczas organ dla farmaceutów w tym kraju) do Departamentu Zdrowia, 
wnoszący o usunięcie ww. ograniczenia wynikającego z ustawy o lekach z 1968 r.  

Komisja otrzymała odpowiedź w dniu 8 listopada 2010 r. Władze Wielkiej Brytanii wskazały, 
że zgodnie z ustawą o lekach prawnie wymagane jest przeprowadzenie konsultacji społecznej, 
zanim zostanie zgłoszony wniosek o zmianę ustawy. Władze Wielkiej Brytanii oznajmiły, że 
podejmą decyzję dotyczącą procesu legislacyjnego, który mógłby uchylić to ograniczenie, 
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dopiero po ocenie odzewu na formalną konsultację. 

Władze Wielkiej Brytanii nie były w stanie przedstawić projektu wniosku ustawodawczego, 
ani też żadnego wstępnego terminu jego przyjęcia i wejścia w życie.

Służby Komisji rozważają obecnie, czy koniecznym jest zaproponowanie, by kolegium 
komisarzy przesłało władzom Wielkiej Brytanii wezwanie do usunięcia uchybienia zgodnie z 
art. 258 TFUE.  

6. Odpowiedź Komisji na petycje 0006/2009, 1413/2009 oraz 1812/2009 (REV. III), 
otrzymana dnia 6 września 2011 r.

W dniu 17 grudnia 2010 r. władze Wielkiej Brytanii skierowały do Komisji pismo, 
oświadczając, że nie podzielają jej opinii, iż obowiązująca obecnie ustawa o lekach z 1968 r., 
zakazująca wykwalifikowanym farmaceutom kierowania nowo powstałymi aptekami, jest 
sprzeczna z prawem UE. 

Jednakże wyraziły gotowość złożenia wniosku ustawodawczego w parlamencie brytyjskim 
celem uchylenia tego zakazu do lata 2011 r.

Z dostarczonych przez władze brytyjskie informacji Komisja wnioskuje, że zgodnie z ustawą 
o lekach z 1968 r. ustawowym obowiązkiem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych 
zanim przedłożony zostanie jakikolwiek wniosek w sprawie zmiany tej ustawy. Z tego 
względu władze brytyjskie rozpoczęły konsultacje społeczne w styczniu 2011 r. Znaczna 
większość respondentów opowiedziała się za uchyleniem zakazu. 

Po zamknięciu konsultacji społecznych Brytyjski Departament Zdrowia przygotował wniosek 
ustawodawczy, który przedłożono w parlamencie Wielkiej Brytanii w dniu 14 lipca 2011 r. 
Tego samego dnia władze brytyjskie przekazały Komisji jego kopię. 

Służby Komisji obecnie przeprowadzają analizę rzeczonego wniosku ustawodawczego, a jej 
wyniki przekażą Komisji Petycji.

7. Odpowiedź Komisji na petycje 0006/2009, 1413/2009, 1812/2009 oraz 0479/2011 
(REV. IV), otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Komisja ma przyjemność poinformować Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, że 
w wyniku interwencji Komisji u władz Wielkiej Brytanii w dniu 3 listopada 2011 r. brytyjski 
parlament przyjął przepisy krajowe zatytułowane „Pharmacy order 2011”, zmieniające ustawę 
o lekach z 1968 r. 

Przepisy te, które weszły w życie z dniem 4 listopada 2011 r., uchyliły postanowienia zawarte 
w ustawie o lekach z 1968 r., zakazującej wykwalifikowanym farmaceutom kierowania 
ogólnodostępnymi aptekami w Wielkiej Brytanii, istniejącymi krócej niż trzy lata.

W konsekwencji Komisja uznaje, że prawodawstwo krajowe Wielkiej Brytanii jest znów 
zgodne z prawem UE, a w szczególności z postanowieniami zawartymi w dyrektywie 
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oraz w art. 45 i 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

W dniu 15 grudnia 2011 r. Komisja poinformowała o tym składających petycje.

Składający petycję nr 6/2009 złożył dodatkową skargę do Komisji. Wniósł sprawę do 
londyńskiego sądu wyższej instancji domagając się odszkodowania ze strony władz 
brytyjskich w związku z niezastosowaniem przez Wielką Brytanię postanowień art. 45 i 49 
TFUE oraz art. 21. ust. 4 dyrektywy w prawie krajowym. W jego przekonaniu fakt, że 
londyński sąd wyższej instancji (będący w tym przypadku ostateczną instancją) nie skierował 
tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z prawa UE. 

Służby Komisji uważają, że rzeczona skarga nie należy do przedmiotu omawianych petycji. 
Dlatego też Komisja zarejestrowała ją jako nową skargę, która jest analizowana oddzielnie. 
Składający petycję został o tym poinformowany i zaakceptował taką procedurę.

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).


