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Asia: Vetoomus nro 0432/2008, Dorothea Daniel, Saksan kansalainen, saksalaisten 
apulaislääkäreiden tilanteesta Ranskassa

Asia: Vetoomus nro 1416/2008, T.P., Saksan kansalainen, vapaata liikkuvuutta 
koskevan oikeuden loukkaamisesta Ranskan oppilaitosten toimesta

1. Yhteenveto vetoomuksista

Vetoomus nro 0432/2008
Vetoomuksen esittäjä tekee selkoa ongelmista, joita saksalaisille apulaislääkäreille koituu 
Ranskassa koulutusjärjestelmien poikkeavuuden vuoksi. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että 
saksalaisen lääkärin ei ole mahdollista suorittaa erikoistumisopintoja Ranskassa, koska ne 
ovat ranskalaisessa järjestelmässä osa (jatko-opinnot) terveystieteen opintoja, johon otetaan 
vain lääkäriopiskelijoita, ei opintonsa loppuun suorittaneita. Koska vetoomuksen esittäjä pitää 
tätä seikkaa syrjivänä ja vapaan liikkuvuuden periaatteiden vastaisena, hän pyytää Euroopan 
parlamenttia puuttumaan asiaan..

Vetoomus nro 1416/2008
Vetoomuksen esittäjä on valmistunut lääkäriksi Saksassa, ja suorittanut erikoislääkärin 
opintoja jo 18 kuukauden ajan. Hän haluaisi jatkaa opintojaan Ranskassa. Ranskassa 
erikoislääkärin opintojen aloittamista rajoitetaan kilpailumenetelmällä (concours). Näihin 
kilpailuihin voivat osallistua ainoastaan Ranskassa kirjoilla olevat opiskelijat tai kolmen 
vuoden ammatillisen kokemuksen omaavat Euroopan unionin kansalaiset. Muualla 
suoritettuja erikoistumisopintojaksoja ei tunnusteta. Näin ollen lääkäri, joka on suorittanut 
erikoistumisopintojaan 18 kuukauden ajan, ei ole tasavertaisessa asemassa edellä mainittujen 
henkilöiden kanssa. Vetoomuksen esittäjä on sitä mieltä, että Ranskan toimet ovat 
protektionistia ja rikkovat periaatteita, jotka koskevat liikkumisvapautta ja tutkintotodistusten 
vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen
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Vetoomus nro 0432/2008 otettiin käsiteltäväksi 24. syyskuuta 2008. 
Vetoomus nro 1416/2008 otettiin käsiteltäväksi 5. maaliskuuta 2008.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Saksalainen apulaislääkäri on on ilmoittanut komissiolle ongelmistaan, joita hän on 
kohdannut Ranskassa, jossa hän haluaisi toimia lääkärinä samalla kun hän suorittaa loppuun 
lääketieteen opintojen jatko-opintoihin kuuluvan erikoistumiskoulutuksen. Vetoomuksen 
esittäjä valittaa, ettei hän voi osallistua erikoistumiskoulutukseen, koska hän ei täytä Ranskan 
lainsäädännössä määriteltyjä pääsyvaatimuksia. Sen sijaan Saksassa hän voisi osallistua 
kyseiseen erikoistumiskoulutukseen.

Ranskan lainsäädännön säännökset, joihin vetoomuksen esittäjä viittaa, ovat lääketieteen 
jatko-opintojaksosta 16. tammikuuta 2004 annetun Ranskan asetuksen 2004-67 1  ja 
52 artiklat. Säädösten mukaan Euroopan unionin jäsenvaltiosta kotoisin olevat opiskelijat 
voivat osallistua lääketieteen jatko-opintojen kansalliseen pääsykokeeseen (Epreuves 
Classantes Nationales, apulaislääkärin pätevyyden antavaan kokeeseen), jos he ovat 
suorittaneet tutkintonsa kuluvana vuonna, tai mikäli tutkinto on suoritettu aikaisemmin, he 
voivat osallistua erityiseen kokeeseen (concours d'internat à titre européen) kolme vuotta 
lääkärinä toimittuaan. Näitä sääntöjä sovelletaan sekä ranskalaisiin että muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin.

Komissio muistuttaa, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklan 1 kohdan 
mukaan yhteisö toimii sille kyseisellä sopimuksella annetun toimivallan rajoissa. 
Koulutuksesta määrätään perustamissopimuksen 149 artiklan 1 kohdassa, että yhteisö 
myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa 
pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän 
järjestämisestä sekä niiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta. Lisäksi 
149 artiklan 4 kohdassa tarkennetaan, että myötävaikuttaakseen tarkoitettujen tavoiteiden 
toteutumiseen, neuvosto hyväksyy edistämistoimenpiteitä, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden 
lakien tai asetusten yhdenmukaistamista.

Tässä vetoomuksessa käsitelty kysymys koskee koulutusjärjestelmän järjestämistä Ranskassa, 
mikä edellä mainittujen perustamissopimuksen kohtien mukaisesti kuuluu jäsenvaltioiden 
yksinomaiseen toimivaltaan. Näin ollen komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua tähän asiaan. 


