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Betreft: Verzoekschrift 0432/2008, ingediend door Dorothea Daniel (Duitse 
nationaliteit), over de situatie van Duitse hulpartsen in Frankrijk

Betreft: Verzoekschrift 1416/2008, ingediend door T. P. (Duitse nationaliteit), over 
schending van het recht op vrij verkeer door Franse opleidingsinstituten

1. Samenvatting van de verzoekschriften

Verzoekschrift 0432/2008
Indienster geeft een uiteenzetting van de problemen waarmee Duitse hulpartsen in Frankrijk 
worden geconfronteerd, onder andere vanwege de uiteenlopende opleidingssystemen. 
Indienster wijst erop dat men als Duits arts geen specialistenopleiding in Frankrijk kan 
volgen, omdat die deel uitmaakt (als derde fase) van de Franse studie 
gezondheidswetenschappen, waartoe alleen artsen in opleiding en geen volledig opgeleide 
artsen worden toegelaten. Indienster beschouwt deze omstandigheid als discriminatie en acht 
die in strijd met de beginselen van vrij verkeer, en roept daarom het Europees Parlement op 
om in te grijpen.

Verzoekschrift 1416/2008
Indiener is als arts in Duitsland toegelaten en is in de achttiende maand van zijn opleiding tot 
specialist. Hij wil zijn studie in Frankrijk voortzetten. De toegang tot specialistenopleidingen 
is in Frankrijk geregeld via de methode van vergelijkende onderzoeken (concours). Aan 
dergelijke onderzoeken kunnen alleen in Frankrijk ingeschreven studenten of EU-burgers met 
drie jaar beroepservaring deelnemen. Elders gevolgde specialistenopleidingen worden niet 
erkend. Het is voor een arts in de 18e maand van zijn specialistenopleiding derhalve niet 
mogelijk op gelijke voet te concurreren. Volgens indiener is er sprake van protectionisme van 
de zijde van Frankrijk, alsook van schending van de beginselen van vrij verkeer en 
wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid
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Verzoekschrift 0432/2008 ontvankelijk verklaard op 24 september 2008. 
Verzoekschrift 1416/2008 ontvankelijk verklaard op 5 maart 2008.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De Commissie is verzocht zich te buigen over de problemen waarmee een Duitse hulparts 
wordt geconfronteerd die in Frankrijk het beroep van arts wil uitoefenen door een 
specialistenopleiding te volgen die deel uitmaakt (als derde fase) van de Franse studie 
gezondheidswetenschappen. Indienster beklaagt zich erover dat ze een dergelijke 
specialistenopleiding niet kan volgen doordat ze niet voldoet aan de door de Franse wetgeving 
voorgeschreven toelatingscriteria, terwijl deze mogelijkheid haar in Duitsland wel zou worden 
geboden. 

De ter zake dienende bepalingen van de Franse wetgeving waarop indienster zich beroept,
zijn vervat in de artikelen 1 en 52 van besluit 2004-67 van 16 januari 2004 betreffende de 
organisatie van de derde fase van medische studies. Uit hoofde van deze bepalingen mogen 
studenten die onderdaan zijn van de EU, de ‘Epreuves Nationales Classantes’ (co-
assistentschappen) doorlopen indien ze in het lopende jaar hun diploma hebben behaald of, 
wanneer het diploma vóór die tijd is behaald, deelnemen aan het Europees vergelijkend 
onderzoek voor interne geneeskunde indien ze beschikken over drie jaar aantoonbare 
beroepservaring. Deze regels gelden zowel voor Franse studenten als voor onderdanen van 
andere lidstaten van de Unie.

De Commissie wijst erop dat ze overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap handelt binnen de grenzen van de haar door het 
Verdrag toegekende bevoegdheden. Ten aanzien van onderwijs bepaalt artikel 149, lid 1, van 
het Verdrag dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog 
gehalte door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig door hun 
activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs. Verder preciseert 
artikel 149, lid 4, dat om bij te dragen aan de verwezenlijking van de beoogde doelen, de 
Raad stimuleringsmaatregelen neemt, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.

Dientengevolge heeft de kwestie die door het onderhavige verzoekschrift aan de orde wordt 
gesteld, betrekking op de organisatie van het onderwijssysteem in Frankrijk, en 
overeenkomstig de bepalingen van het eerder genoemde Verdrag valt dit onder de exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten. Om die reden is de Commissie niet bevoegd over deze 
aangelegenheid te oordelen. 


