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Tárgy:Dorothea Daniel, német állampolgár által benyújtott, 432/2008. számú petíció a 
német segédorvosok helyzetéről Franciaországban

Tárgy:T. P., német állampolgár által benyújtott, 1416/2008. számú petíció a szabad 
mozgás jogának a francia oktatási intézmények általi megsértéséről

1. A petíciók összefoglalása

432/2008. sz. petíció
A petíció benyújtója beszámol azokról problémákról, amelyekkel a német segédorvosok 
szembesülnek Franciaországban az eltérő képzési rendszerek miatt. A petíció benyújtója 
rámutat, hogy német orvosként Franciaországban nem lehetséges szakosított képzésen részt 
venni, mert a szakosított képzés a francia egészségtudományi tanulmányok részét alkotja 
(harmadik ciklus), amelyre csak orvostanhallgatókat vesznek fel, a végzett orvosokat viszont 
nem. Mivel a petíció benyújtója ezt a körülményt megkülönböztetésnek tekinti, amely 
ellentétes a szabad mozgás elvével, az Európai Parlament intézkedését kéri..

1416/2008. sz. petíció
A petíció benyújtója orvos Németországban, aki szakorvosi képzése tizennyolcadik 
hónapjában van. Tanulmányait Franciaországban kívánja folytatni, ahol a szakorvosi 
képzésekre versenyvizsga útján lehet bejutni. A versenyvizsgákra csak a Franciaországban 
beiratkozott hallgatók, valamint a legalább három év szakmai tapasztalattal rendelkező 
közösségi polgárok jelentkezhetnek. A más országokban elvégzett szakorvosi képzéseket nem 
ismerik el. Ennek folytán egy szakorvosi képzése tizennyolcadik hónapját töltő orvos e 
versenyvizsgákon nem vehet részt egyenlő feltételekkel. A petíció benyújtója szerint 
Franciaország e kérdésben protekcionista politikát folytat, továbbá megsérti a szabad mozgás 
és a szakképesítések európai uniós kölcsönös elismerésének elvét. 
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2. Elfogadhatóság

A 432/2008. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 24. 
A 1416/2008. sz. petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 5.
Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A Bizottságot egy német segédorvosnő által tapasztalt nehézségek miatt keresték meg, aki 
Franciaországban kívánt orvosi gyakorlatot folytatni, illetve egyidejűleg az orvosi 
tanulmányok harmadik ciklusa keretében nyújtott szakorvosi képzésben részt venni. A petíció 
benyújtója azt kifogásolja, hogy a szakorvosi képzésben nem vehet részt, mivel nem felel meg 
a francia jogszabályok által megszabott felvételi kritériumoknak, holott ugyanezen lehetőség 
Németországban nyitva állna előtte. 

A petíció benyújtója által hivatkozott vonatkozó francia jogszabályi rendelkezések a 2004. 
január 16-i 2004-67. sz., az orvosi tanulmányok harmadik ciklusának szervezéséről szóló 
rendelet 1. és 52. cikkében találhatók. E rendelkezések alapján azok a hallgatók, akik az Unió 
polgárai, nemzeti osztályozó (rezidensi) vizsgát tehetnek, amennyiben a folyó évben szereztek 
oklevelet, illetve ha oklevelüket korábban szerezték, akkor európai uniós címen vehetnek 
részt a rezidens orvosi versenyvizsgán, feltéve, hogy rendelkeznek három év szakmai 
tapasztalattal. Ezek a szabályok egyformán vonatkoznak mind a francia hallgatókra, mind az 
uniós tagállamok állampolgáraira.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy – az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően – a Bizottság a Szerződés által reá ruházott hatáskörök határain 
belül jár el. Az oktatási ügyek tekintetében a Szerződés 149. cikkének (1) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a Közösség a tagállamok közötti együttműködés ösztönzésével és szükség 
esetén tevékenységük támogatásával és kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, ugyanakkor teljesen tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és 
szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket. 
Ezenkívül a 149. cikk (4) bekezdése kimondja, annak érdekében, hogy hozzájáruljon a 
célkitűzések eléréséhez, a Tanács ösztönző intézkedéseket fogad el, kizárva azonban a 
tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen összehangolását.

Ebből következően a petícióban felvetett kérdés a franciaországi oktatási rendszer szervezeti 
felépítésére vonatkozik, és a Szerződés fentebb említett rendelkezéseinek megfelelően az a 
tagállamok kizárólagos hatáskörbe tartozik. Ezért a Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy 
eljárjon az ügyben. 


