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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0006/2009, adresată de Jean Marie Taga Fosso, de cetățenie franceză, 
privind discriminarea bazată pe naționalitate referitoare la refuzul autorităților 
britanice de a-i recunoaște diploma universitară franceză în farmacie,

Petiția nr. 1413/2009, adresată de A. E., de cetățenie spaniolă, privind pretinsa 
discriminare bazată pe naționalitate în legătură cu accesul la profesia de farmacist 
în Regatul Unit,

Petiția nr. 1812/2009, adresată de José Antonio Melgarejo Melgarejo, de cetățenie 
spaniolă, privind situația persoanelor care doresc să profeseze ca farmaciști în 
Regatul Unit și care au obținut diplomele într-un alt stat membru,

Petiția 0479/2011, adresată de Obi Aso, de cetățenie maghiară, privind restricțiile 
care există în Regatul Unit în ceea ce privește profesia de farmacist

1. Rezumatul petiției nr. 0006/2009

Petiționarul, titular al unei diplome universitare în farmacie, acordată de o universitate 
franceză, obiectează împotriva punctului de vedere adoptat de autoritățile britanice 
(Ministerul Sănătății), indicând că acestea refuză să permită numirea sa ca farmacist șef în 
oricare farmacie care nu este înregistrată de mai mult de trei ani. Aceasta este regula care se 
aplică deținătorilor de calificări în farmacie din partea unei universități dintr-un stat membru 
UE (Legea farmaciei din 1954 și Legea sănătății din 2006). Conform Directivei 85/433/CEE 
[articolul 2 alineatul (2)], statele membre nu sunt obligate să recunoască efectele calificărilor 
farmaceutice pentru deținerea, gestionarea sau supravegherea unei farmacii care funcționează 
de mai puțin de trei ani. Petiționarul susține că această restricție se aplică doar celor care își 
obțin calificarea într-un stat membru UE și nu deținătorilor de astfel de calificări proveniți din 
țări terțe. Petiționarul obiectează împotriva faptului că lunga sa experiență ca farmacist în 
Regatul Unit nu este recunoscută în scopul numirii ca farmacist șef într-o farmacie nouă din 
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cauza faptului că este cetățean francez deținător al unei calificări franceze. Prin urmare, el 
dorește modificarea atât a directivei, cât și a dispozițiilor de transpunere a acesteia în legislația 
britanică.

Rezumatul petiției nr. 1413/2009

Petiționarul consideră că este discriminat pe motive de naționalitate, întrucât nu are dreptul să 
acceseze un post de conducere într-o farmacie britanică, deschisă de mai puțin de trei ani. 
Potrivit petiționarului, Marea Britanie interpretează în mod greșit dispozițiile articolului 21 
alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, care 
prevede că „statele membre nu au obligația de a da efect titlurilor de formare pentru 
înființarea de noi farmacii deschise publicului”, unde „farmaciile deschise de mai puțin de trei 
ani se consideră, de asemenea, farmacii noi”. Petiționarul consideră că cerințele stabilite de 
autoritățile britanice în ceea ce privește cetățenii altor state membre care dețin calificări 
profesionale în acest domeniu îi pun pe aceștia într-o poziție de inegalitate față de cetățenii 
britanici. 

Rezumatul petiției nr. 1812/2009

Petiționarul reclamă situația creată de Legea privind medicamentele („Medicines Act”) care, 
în secțiunea a treia, prevede că, pentru exercitarea profesiei de farmacist într-o unitate nouă 
este obligatoriu să fi fost înregistrat ca farmacist în Regatul Unit, timp de cel puțin 3 ani. 
Petiționarul consideră acest lucru ca fiind o discriminare clară pe motiv de cetățenie, deoarece 
deținătorii unei diplome britanice de farmacist nu sunt supuși acelorași restricții.

Rezumatul petiției nr. 0479/2011

Petiționarul protestează împotriva reglementării britanice care prevăd anumite criterii pentru 
profesarea profesiei de farmacist.
Astfel de criterii sunt considerate că încalcă libera circulație a lucrătorilor și principiile pieței 
unice.

2. Admisibilitate

0006/2009: declarată admisibilă la 16 aprilie 2009.
1413/2009: declarată admisibilă la 12 ianuarie 2010.
1812/2009: declarată admisibilă la 22 martie 2010.
0479/2011: declarată admisibilă la 19 septembrie 2011.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei pentru petiția nr. 0006/2009, primit la 7 iulie 2009

Petiționarul, cetățean francez, și-a obținut diploma de stat de doctor în farmacie în iulie 1998. 
Acesta a devenit membru al Colegiului Național al Farmaciștilor în 1998 și al „Asociației 
Farmaceutice Regale a Marii Britanii” în octombrie 1998. De atunci își desfășoară activitatea 
în Regatul Unit.

În mai 2007, ASDA Store Management a refuzat numirea sa ca „in-store pharmacist” 
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(farmacist intern) în cadrul unei farmacii, pe motiv că și-a obținut calificările în Franța. 
Petiționarul a contestat această decizie la Ministerul Sănătății care l-a informat că problema 
acordării, pentru cetățenii europeni, a dreptului de gestionare a noilor farmacii face obiectul 
unei examinări, însă că statele membre sunt libere să decidă cu privire la aplicarea excepției 
prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 85/433/CEE1. 

Pe de altă parte, petiționarul consideră că prin acordarea de autorizații cetățenilor din țări 
terțe, care și-au obținut calificările în Regatul Unit, să devină proprietari ai noilor farmacii, 
Regatul Unit comite o discriminare pe motiv de naționalitate.

În primul rând, trebuie menționat faptul că în urma abrogării Directivei 85/433/CEE prin 
articolul 62 din Directiva 2005/36/CE2, recunoașterea calificărilor profesionale, în special a 
calificărilor farmaciștilor, este reglementată de cea din urmă directivă, care a intrat în vigoare 
la 20 octombrie 2007.

Articolul 21 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE prevede aceeași excepție ca cea care 
figurează la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 85/433/CEE. Această excepție autorizează 
statele membre să nu dea efect titlurilor de formare prevăzute la punctul 5.2 din anexa V la 
directivă, pentru înființarea de noi farmacii deschise publicului. Sunt considerate farmacii noi 
acele farmacii deschise de mai puțin de trei ani. Această derogare autorizează statele membre 
să nu recunoască în mod automat diplomele prevăzute în anexa la directivă. 

Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că statele membre pot refuza, prin simpla invocare a 
articolului 21 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE, să permită unui resortisant dintr-un stat 
membru să devină proprietar al unei farmacii noi. Acest articol nu permite nicio derogare de 
la tratat și, în special, de la articolul 43 din acesta, care garantează libertatea de stabilire. În 
conformitate cu acest articol, recunoașterea calificărilor profesionale trebuie acordată luându-
se în considerare toate diplomele și experiența profesională a persoanei care dorește să devină 
proprietar al unei farmacii noi. Pe de altă parte, însuși accesul la această activitate nu poate fi 
refuzat exclusiv pe baza articolului 21 alineatul (4), al cărui obiect privește doar derogarea de 
la procedurile de recunoaștere automată. Un eventual refuz în sensul tratatului trebuie motivat 
în contextul hotărârii pronunțate în cauza Gebhard3 care prevede că „măsurile naționale 
susceptibile să îngreuneze sau să facă mai puțin atractivă exercitarea libertăților fundamentale 
garantate de tratat trebuie să îndeplinească patru condiții: să se aplice în mod 
nediscriminatoriu, să fie justificate de motive imperioase de interes general, să poată garanta 
îndeplinirea obiectivului pe care îl urmăresc și să nu aibă alte efecte decât cele necesare 
pentru atingerea acestui obiectiv”.

În ceea ce privește pretinsa discriminare din partea Regatului Unit pe motiv de naționalitate, 
trebuie menționat faptul că, în conformitate cu datele aflate la dispoziția Comisiei, Regatul 
Unit refuză recunoașterea efectelor calificărilor doar în cazul titlurilor obținute în alte state 

                                               
1 Directiva 85/433/CEE a Consiliului din 16 septembrie 1985 privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare în domeniul farmaciei, inclusiv a măsurilor de facilitare a 
exercitării efective a dreptului de stabilire cu privire la anumite activități din domeniul farmaciei, JO L 253, 
24.9.1985, p. 37-42.
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, JO L 255, 30.9.2005, p. 22-142.
3 Cauza C-55/94, Gebhard, punctul 39.
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membre; un resortisant al unui stat membru care își obține calificările în Regatul Unit nefiind 
supus acestei restricții. Petiționarul și-a obținut calificările în Franța, astfel încât acesta nu se 
regăsește în aceeași situație ca cea a unui resortisant dintr-o țară terță sau a unui resortisant 
dintr-un stat membru care și-ar fi obținut calificările în Regatul Unit. Persoanelor ale căror 
situații juridice sunt diferite li se pot aplica norme diferite, fără a face însă obiectul unei 
discriminări. Persoanelor ale căror situații juridice sunt diferite li se pot aplica norme diferite, 
fără a face însă obiectul unei discriminări.

Articolul 21 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE permite statelor membre să nu acorde 
beneficiul recunoașterii automate a titlurilor de calificare în domeniul farmaceutic, obținute în 
celelalte state membre, în vederea desfășurării activității de farmacist proprietar al noilor 
farmacii. Cu toate acestea, această dispoziție nu permite refuzul de a acorda acces la această 
activitate. Restricțiile contestate de petiționar trebuie să fie evaluate pe baza articolului 43 
TCE. Comisia va contacta Regatul Unit pentru a verifica dacă aceste principii sunt respectate 
la nivelul legislației și a punerii în aplicare a acesteia.

4. Răspunsul Comisiei pentru petiția nr. 0006/2009, primit la 22 ianuarie 2010

Comisia a fost informată recent că petiționarul a încercat să atace decizia ASDA Store 
Management în fața Înaltei Curți din Londra, dar că cererea sa de revizuire judiciară a fost 
respinsă. Apelul acestuia în fața Înaltei Curți din Londra a fost, de asemenea, respins la 
14 octombrie 2009.

În completarea răspunsului său precedent, Comisia dorește să informeze Parlamentul 
European asupra faptului că a contactat autoritățile britanice în legătură cu restricțiile 
denunțate de petiționar. În răspunsul lor oferit la 24 septembrie 2009, autoritățile britanice au 
furnizat următoarele informații:

- Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) (Societatea Farmaceutică 
Regală din Regatul Unit) recunoaște în mod automat titlurile enumerate în anexa V 
punctul 5.6.2 la Directiva 2005/36/CE1.
- RPSGB recunoaște automat titlurile care nu corespund condițiilor prevăzute de directivă, 
dar cărora li se aplică drepturile dobândite.
- În toate celelalte cazuri, în temeiul articolului 10 literele (b) și (g) din directivă, RPSGB 
aplică sistemul general de recunoaștere a calificărilor.
- În momentul recunoașterii, RPSGB atrage atenția migrantului asupra faptului că, în 
temeiul articolelor 70 și 71 din Legea medicamentelor din 1968 și al articolului 21 
alineatul (4) din directivă, acesta nu poate să își asume controlul personal asupra unei
farmacii noi.
- De fapt, articolele 70 și 71 din Legea medicamentelor din 1968 interzic oricărei persoane 
care deține „a qualification in pharmacy awarded by a relevant European State” (o 
calificare în domeniul farmaciei conferită de un stat european relevant) să își asume 
controlul asupra unei farmacii noi.
- Această interdicție se aplică fără a se ține seama de procedura de recunoaștere aplicată 
(punctele 1-3 anterioare).

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, JO L 255, 30.9.2006, p. 22-142.
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Interdicția se mai aplică persoanelor ale căror calificări profesionale ar fi recunoscute pe 
baza tratatului, în special în temeiul hotărârilor Curții în cauzele Vlassopoulou1 și 
Hocsman2.
- Cu toate acestea, interdicția nu se aplică:

a. cetățenilor țărilor terțe care dețin un titlu european
b. deschiderii unei farmacii noi prin înființarea unei societăți (cu condiția de a 

acorda controlul farmaciei unui farmacist cu o calificare neeuropeană)
c. funcției de „superintendent pharmacist” (farmacist șef) în condițiile în care 

persoana nu deține controlul asupra farmaciei.

Din acest răspuns al autorităților britanice reiese că acestea interpretează articolul 21 
alineatul (4) din directivă ca autorizând statele membre să nu dea deloc efect diplomelor 
obținute într-un alt stat membru în ceea ce privește controlul asupra unei farmacii noi. 

Articolul 21 alineatul (4) este formulat după cum urmează:

„Statele membre nu au obligația de a da efect titlurilor de formare prevăzute în 
anexa V punctul 5.6.2 pentru înființarea de noi farmacii deschise publicului. În 
sensul aplicării prezentului alineat, farmaciile deschise de mai puțin de trei ani 
se consideră, de asemenea, farmacii noi.”

Cu toate acestea, articolul 21 se găsește la titlul III capitolul III din directiva consacrată 
recunoașterii pe baza coordonării cerințelor minime de formare. Articolul 21 enunță și 
definește în mod detaliat principiul recunoașterii automate. Ca urmare, derogarea prevăzută la 
articolul 21 alineatul (4) din directivă trebuie analizată în sensul introducerii unei excepții 
exclusiv în ceea ce privește principiul recunoașterii automate. Această excepție nu se referă la 
celelalte proceduri de recunoaștere prevăzute de directivă, nici la drepturile de care pot 
beneficia migranții pe baza tratatului. 

Articolul 21 alineatul (4) din directivă se limitează la a impune statelor membre o obligație de 
recunoaștere automată pentru farmaciile înființate de mai mult de trei ani. În cazul în care 
migrantul dorește să își exercite profesia într-o farmacie de peste trei ani, statele membre 
trebuie să îi recunoască automat calificările profesionale care corespund cerințelor minime de 
formare prevăzute de directivă. Dimpotrivă, chestiunea recunoașterii calificărilor pentru 
farmaciile de mai puțin de trei ani nu intră sub incidența cadrului reglementat de directivă și, 
în consecință, intră în sfera de aplicare a legislației primare. 

Concluzii

Prin urmare, Comisia intenționează să ia din nou legătura cu autoritățile britanice în vederea 
examinării compatibilității dispozițiilor existente cu libertățile prevăzute de tratat.

5. Răspunsul Comisiei pentru petițiile nr. 0006/2009, 1413/2009 și 1812/2009, primit la 
13 ianuarie 2011

                                               
1 Cauza C-340/89, Vlassopoulou.
2 Cauza C-238/98, Hocsman.
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Comisia a contactat autoritățile britanice prin sistemul UE Pilot la 26 iunie 2010 pentru a 
evalua compatibilitatea legislației Regatului Unit cu libertatea de stabilire prevăzută la 
articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Comisia și autoritățile statelor membre folosesc sistemul UE Pilot ca metodă de lucru pentru a 
face schimb de informații și pentru a soluționa probleme. S-a hotărât că, acolo unde s-ar putea 
recurge la o procedură de încălcare a dreptului comunitar, serviciile Comisiei să contacteze 
autoritățile statelor membre prin UE Pilot înainte ca prima etapă a unei proceduri de acest gen 
să fie propusă colegiului comisarilor conform articolului 258. 

Comisia a primit răspunsul autorităților britanice la 7 septembrie 2010. Acesta precizează că 
autoritățile britanice intenționează să elimine restricția conform căreia farmaciștii care și-au 
obținut calificările farmaceutice într-un alt stat membru UE decât Regatul Unit și care sunt 
înregistrați să practice în Regatul Unit nu au dreptul să fie farmaciști responsabili de 
conducerea unei farmacii nou înființate în sensul Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale. Potrivit scrisorii autorităților britanice, „calendarul pentru o 
schimbare de acest gen este supus consultărilor și procesului parlamentar.”

Întrucât autoritățile britanice nu au indicat un calendar rezonabil pentru o modificare de acest 
gen a legislației britanice, Comisia a invitat autoritățile britanice (prin e-mail la 
21 octombrie 2010) să prezinte proiectul de propunere legislativă și un calendar precis și 
realist pentru adoptarea și intrarea ei în vigoare. 

În același e-mail, Comisia a solicitat autorităților britanice să clarifice motivul pentru care a 
fost necesară o consultare publică înainte de modificarea legii, întrucât petiționarul a prezentat 
copia unei scrisori pe care 5 organizații farmaceutice (printre altele, Royal Pharmaceutical 
Society, autoritatea competentă pentru farmaciștii din Regatul Unit din acea perioadă) au 
trimis-o la 3 decembrie 2009 Departamentului sănătății, solicitând eliminarea din Legea 
privind medicamentele 1968 a restricțiilor menționate mai sus.  

Comisia a primit un răspuns la 8 noiembrie 2010. Autoritățile britanice au precizat că cerința 
de a organiza o consultare publică înainte de introducerea unei propuneri de modificare 
legislativă este prevăzută în Legea privind medicamentele. Autoritățile britanice au declarat 
că vor decide asupra mijlocului legislativ care ar putea fi folosit pentru a respinge restricția 
după evaluarea răspunsurilor la consultarea formală. 

Autoritățile britanice nu au putut oferi Comisiei un proiect de propunere legislativă sau un 
proiect de calendar pentru adoptarea și intrarea ei în vigoare.

Serviciile Comisiei încearcă în prezent să stabilească dacă este necesar să propună colegiului 
comisarilor trimiterea unei scrisori de punere în întârziere către Regatul Unit, conform 
articolului 258 din TFUE.  

6. Răspunsul Comisiei pentru petițiile nr. 0006/2009, 1413/2009 și 1812/2009 (REV. 
III), primit la 6 septembrie 2011

La 17 decembrie 2010, autoritățile din Regatul Unit au trimis Comisiei o scrisoare prin care 
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menționau că nu împărtășesc opinia acesteia, conform căreia legea actuală privind 
medicamentele (Medicines Act 1968), care interzice administrarea unei farmacii noi de către 
farmaciștii calificați din UE, contravine legislației UE. 

Acestea declarau însă că sunt dispuse să prezinte parlamentului Regatului Unit o propunere 
legislativă urmărind abrogarea acestei interdicții până în vara anului 2011.

Din informațiile furnizate de autoritățile Regatului Unit, Comisia înțelege că, în conformitate 
cu Medicines Act 1968, orice modificare adusă legii presupune, ca obligație statutară, 
organizarea unei consultări publice prealabile. În consecință, în ianuarie 2011, autoritățile din 
Regatul Unit au lansat o consultare publică. Marea majoritate a respondenților a sprijinit 
abrogarea interdicției. 

În urma încheierii consultării publice, Ministerul Sănătății al Regatului Unit a elaborat un 
proiect legislativ, care a fost prezentat parlamentului Regatului Unit la 14 iulie 2011. În 
aceeași zi, autoritățile Regatului Unit au trimis Comisiei un exemplar al proiectului prezentat. 

Serviciile Comisiei sunt în curs de a examina proiectul legislativ și urmează să aducă la 
cunoștința Comisiei pentru petiții concluziile lor.

7. Răspunsul Comisiei pentru petițiile nr. 0006/2009, 1413/2009, 1812/2009 și 
0479/2011 (REV. IV), primit la 27 ianuarie 2012

Comisia are plăcerea de a informa Comisia pentru petiții a Parlamentului European că, în 
urma intervenției sale pe lângă autoritățile Regatului Unit, parlamentul Regatului Unit a
adoptat, la 3 noiembrie 2011, un act normativ național intitulat „Ordinul privind farmaciile 
2011” (Pharmacy Order 2011), prin care modifică Legea privind medicamentele din 1968 
(Medecines Act 1968). 

Ordinul, care a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2011, a abrogat prevederile Legii privind 
medicamentele din 1968 care interziceau numirea farmaciștilor calificați în UE în funcția de 
farmacist șef în farmaciile din Regatul Unit accesibile publicului și înregistrate de mai puțin 
de trei ani.

În consecință, Comisia consideră că Regatul Unit a reinstituit conformitatea legislației sale 
naționale cu dreptul UE, în special cu Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (directiva)1 și cu articolele 45 și 49 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE).

Comisia a informat petiționarii cu privire la aceasta la 15 decembrie 2011.

Autorul petiției nr. 6/2009 s-a adresat Comisiei formulând încă o plângere. Acesta a intentat, 
la Înalta Curte din Londra (Hight Court of London), o acțiune în dezdăunare, solicitând 
despăgubiri pentru faptul că autoritățile din Regatul Unit nu au aplicat în legislația națională 
articolele 45 și 49 din TFUE și articolul 21 alineatul (4) din directivă. În opinia sa, faptul că 
Înalta Curte din Londra, care este instanța supremă în speță, nu a transmis cauza Curții de 
                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).
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Justiție a Uniunii Europene, pentru o hotărâre preliminară, constituie o încălcare a unei 
obligații impuse de legislația UE. 

Serviciile Comisiei consideră că această plângere este independentă de obiectul prezentelor 
petiții. Ca urmare, ea a fost înregistrată de Comisie ca o nouă plângere și este examinată 
separat. Petiționarul în cauză a fost informat despre aceasta și s-a declarat de acord cu 
respectiva procedură.


