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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0432/2008 af Dorothea Daniel, tysk statsborger, om situationen for tyske 
assistentlæger i Frankrig

Andragende 1416/2008 af T. P., tysk statsborger, om franske 
undervisningsinstitutioners krænkelse af retten til fri bevægelighed

1. Sammendrag

Andragende 0432/2008
Andrageren redegør for de problemer, tyske assistentlæger konfronteres med i Frankrig pga. 
de forskelligartede uddannelsessystemer. Andrageren påpeger, at det som tysk læge ikke er 
muligt at gennemføre en specialuddannelse i Frankrig, fordi denne er en del (tredje forløb) af 
de franske sundhedsvidenskabelige studier, hvortil kun lægestuderende og ikke 
færdiguddannede læger optages. Da andrageren betragter dette forhold som diskriminerende 
og i modstrid med principperne om fri bevægelighed, anmoder hun Europa-Parlamentet om at 
gribe ind..

Andragende 1416/2008
Andrageren har autorisation til at arbejde som læge i Tyskland og er på attende måned i gang 
med uddannelsen til speciallæge. Han ønsker at fortsætte sine studier i Frankrig. Optagelse på 
uddannelsen til speciallæge er i Frankrig reguleret ved udvælgelsesprøver (concours). Kun 
studerende, som er indskrevet i Frankrig, eller EU-borgere, som har tre års erhvervserfaring, 
kan deltage i sådanne udvælgelsesprøver. Det anerkendes ikke, hvis man har fulgt en 
uddannelse til speciallæge andetsteds. En læge, som på attende måned er i gang med 
uddannelsen til speciallæge, kan derfor ikke konkurrere på lige fod. Andrageren mener, der er 
tale om protektionisme fra Frankrigs side, og at der er tale om krænkelse af principperne om 
fri bevægelighed og gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU.
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2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0432/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september
2008).
Andragende 1416/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2008).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Kommissionen har fået forelagt de vanskeligheder, som en tysk assistentlæge, der ønsker at 
praktisere i Frankrig, støder på, når vedkommende vil gennemføre en specialuddannelse, som 
udbydes i medicinstudiets tredje forløb. Andrageren klager over, at hun er forhindret i at 
gennemføre en sådan specialuddannelse, idet hun ikke opfylder de adgangskriterier, som er 
fastsat i fransk lovgivning, selv om denne mulighed ville være åben for hende i Tyskland.

De relevante bestemmelser i den franske lovgivning, som andrageren henviser til, er artikel 1 
og 52 i det franske dekret 2004-67 af 16. januar 2004 om opbygningen af det tredje forløb på 
medicinstudiet. I henhold til disse bestemmelser kan studerende, som er EU-statsborgere, 
deltage i adgangsprøverne (turnus), hvis de har fået deres eksamensbevis i løbet af det 
indeværende år, eller, hvis eksamensbeviset er opnået tidligere, tage adgangsprøven til turnus 
i medicin på europæisk plan, hvis de kan dokumentere, at de har tre års erhvervserfaring.
Disse regler gælder både for franske studerende og for statsborgere i andre EU-medlemsstater.

Kommissionen minder om, at i henhold til artikel 5, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab handler Fællesskabet inden for rammerne af de kompetencer, som 
traktaten tillægger det. Med hensyn til uddannelse fastslås det i traktatens artikel 149, stk. 1, at 
Fællesskabet bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet 
mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats med fuld 
respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af 
uddannelsessystemet samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed. Desuden præciseres 
det i artikel 149, stk. 4, at Rådet for at bidrage til virkeliggørelsen af målene vedtager 
tilskyndelsesforanstaltninger, uden at der er tale om nogen form for harmonisering af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.

Det spørgsmål, der rejses i nærværende andragende, vedrører således opbygningen af 
uddannelsessystemet i Frankrig, og i overensstemmelse med traktatens ovennævnte 
bestemmelser henhører det under medlemsstaternes enekompetence. Kommissionen har 
derfor ikke kompetence til at gribe ind i denne sag."


