
CM\777576EL.doc PE423.639

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

20.03.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0432/2008, της Dorothea Daniel, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάσταση των γερμανών ασκούμενων ιατρών στη Γαλλία

Θέμα: Αναφορά 1416/2008, του T. P., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραβιάσεις του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία από πλευράς 
γαλλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

1. Περίληψη των αναφορών

Αναφορά 0432/2008
Η αναφέρουσα παραθέτει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γερμανοί ασκούμενοι ιατροί 
στη Γαλλία λόγω των διαφορών στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η αναφέρουσα επισημαίνει 
ότι η ίδια ως γερμανίδα ιατρός δεν δύναται να πραγματοποιήσει σπουδές ειδικότητας στη 
Γαλλία, διότι αυτές εντάσσονται (ως τρίτος κύκλος) στις σπουδές στον κλάδο Επιστημών 
Υγείας στη Γαλλία, στις οποίες πρόσβαση έχουν μόνο φοιτητές ιατρικής και όχι πτυχιούχοι 
ιατροί. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι η ως άνω κατάσταση εισάγει διακρίσεις και ότι αντιβαίνει 
στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων και κατά συνέπεια ζητεί την παρέμβαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναφορά 1416/2008
Ο αναφέρων έχει σπουδάσει γιατρός στη Γερμανία και βρίσκεται στον δέκατο όγδοο μήνα 
της ειδικότητάς του. Επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του στη Γαλλία. Η πρόσβαση σε 
προγράμματα ειδίκευσης στη Γαλλία γίνεται μέσω διαγωνισμού (concours). Σε αυτού του 
είδους τους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σπουδαστές εγγεγραμμένοι στη 
Γαλλία ή πολίτες της ΕΕ με τριετή επαγγελματική εμπειρία. Εκπαίδευση ειδίκευσης που 
αποκτήθηκε αλλού δεν αναγνωρίζεται. Επομένως, ένας ιατρός που βρίσκεται στον δέκατο 
όγδοο μήνα της εκπαίδευσης στον τομέα ειδικότητάς του δεν είναι δυνατό να συμμετάσχει 
επί ίσοις όροις. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό συνιστά προστατευτισμό από την πλευρά 
της Γαλλίας, καθώς και παραβίαση των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας και της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0432/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Σεπτεμβρίου 2008.
Η αναφορά 1416/2008 χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2008.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γερμανίδα 
ειδικευόμενη ιατρός που επιθυμεί να ασκήσει στη Γαλλία το επάγγελμά της παράλληλα με 
την επαγγελματική εκπαίδευση ειδίκευσης που παρέχεται στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου 
σπουδών Ιατρικής. Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για το ότι δεν της επιτρέπεται να 
παρακολουθήσει την εν λόγω εκπαίδευση ειδίκευσης εξαιτίας του ότι δεν πληροί τα κριτήρια  
πρόσβασης της γαλλικής νομοθεσίας, ενώ στη Γερμανία θα είχε αυτήν τη δυνατότητα.

Οι σχετικές διατάξεις της γαλλικής νομοθεσίας, τις οποίες επικαλείται η αναφέρουσα,
περιέχονται στα άρθρα 1 και 52 του διατάγματος 2004-67 της 16ης Ιανουαρίου 2004 περί της 
οργάνωσης του τρίτου κύκλου των ιατρικών σπουδών. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, οι 
φοιτητές υπήκοοι της ΕΕ μπορούν να συμμετάσχουν στις εθνικές εξετάσεις κατάταξης 
(épreuves nationales classantes) (internat) εφόσον έχουν λάβει το πτυχίο τους κατά το τρέχον 
έτος ή, εάν είχαν λάβει παλαιότερα το πτυχίο τους, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 
κατάταξης για ιατρική ειδίκευση για Ευρωπαίους, εφόσον μπορούν να αποδείξουν 
επαγγελματική πείρα τριών ετών. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν τόσο για τους γάλλους φοιτητές 
όσο και για τους υπηκόους άλλων κρατών μελών της Ένωσης.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αυτό εμπίπτει στα όρια των αρμοδιοτήτων που της 
εκχωρούνται από τη Συνθήκη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, το άρθρο 140, παράγραφος 1,
της Συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού 
επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, 
υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία. 
Επιπλέον, το άρθρο 149, παράγραφος 4, αναφέρει ότι, προκειμένου να συμβάλει στην 
υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων, το Συμβούλιο θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς 
να εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών.

Κατά συνέπεια, το ζήτημα που εγείρεται στην παρούσα αναφορά αφορά την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος στη Γαλλία και, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις της 
Συνθήκης, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένως, η 
Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στην υπόθεση αυτή.


