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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0432/2008, którą złożyła Dorothea Daniel (Niemcy), w sprawie 
sytuacji niemieckich lekarzy asystentów we Francji

Dotyczy: Petycji 1416/2008, którą złożył T. P. (Niemcy), w sprawie naruszania 
prawa do swobodnego przemieszczania się przez francuskie placówki 
edukacyjne

1. Streszczenia petycji

Petycja 0432/2008
Składająca petycję opisuje problemy niemieckich lekarzy asystentów we Francji, 
spowodowane różnymi systemami kształcenia. Składająca petycję zwraca uwagę na fakt, że 
niemieccy lekarze nie mają możliwości odbycia kształcenia specjalistycznego we Francji, 
ponieważ w kraju tym stanowi ono część (podyplomowych) studiów medycznych, które 
mogą podjąć jedynie osoby studiujące medycynę, a nie lekarze, którzy już ukończyli studia. 
Składająca petycję twierdzi, że taka sytuacja stanowi dyskryminację i jest sprzeczna 
z zasadami swobodnego przemieszczania się, zatem zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie odpowiednich działań.

Petycja 1416/2008
Składający petycję zdobył w Niemczech kwalifikacje lekarza i kończy obecnie 18. miesiąc 
kształcenia specjalistycznego. Pragnie kontynuować studia we Francji. Dostęp do kursów 
z zakresu kształcenia specjalistycznego we Francji jest regulowany w oparciu o egzaminy 
konkursowe (concours). W egzaminach tych mogą brać udział tylko studenci zarejestrowani 
we Francji lub obywatele UE posiadający trzyletnie doświadczenie zawodowe. Ukończone 
gdzie indziej kursy z zakresu kształcenia specjalistycznego nie są uznawane. Nie jest zatem 
możliwe, by lekarz kończący kształcenie specjalistyczne trwające 18 miesięcy konkurował na 
równych zasadach. Składający petycję uważa, że stanowi to przejaw protekcjonizmu Francji 
oraz naruszenie zasady swobodnego przepływu i wzajemnego uznawania dyplomów w Unii 
Europejskiej.
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2. Dopuszczalność

Petycja 0432/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 24 września 2008 r.
Petycja 1416/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2008 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Komisję poinformowano o trudnościach napotykanych przez obywatelkę Niemiec pracującą
jako lekarz asystent, która chce wykonywać zawód lekarza we Francji i jednocześnie 
odbywać kształcenie specjalistyczne w ramach podyplomowych studiów medycznych. 
Składająca petycję skarży się na przeszkody, które nie pozwalają jej odbyć kształcenia 
specjalistycznego, wynikające z faktu, że nie spełnia ona kryteriów przyjęcia określonych 
przepisami prawa francuskiego. W Niemczech składająca petycję miałaby natomiast
możliwość odbycia takiego kształcenia.

Składająca petycję powołuje się na przepisy prawa francuskiego, o których mowa w art. 1 i 52 
dekretu nr 2004-67 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie organizacji podyplomowych studiów 
medycznych. Przepisy te stanowią, że studenci posiadający obywatelstwo państwa 
członkowskiego UE mogą – w roku uzyskania dyplomu – przystąpić do krajowego egzaminu
wstępnego na staż (ENC) bądź – jeżeli dyplom uzyskali we wcześniejszych latach – do 
egzaminu konkursowego na staż lekarski dla obywateli państw europejskich, o ile legitymują 
się trzyletnim doświadczeniem zawodowym. Przepisy te mają zastosowanie zarówno do 
studentów z Francji, jak i obywateli pozostałych państw członkowskich Unii.

Komisja przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej Traktatem. 
W dziedzinie edukacji art. 149 ust. 1 Traktatu stanowi, że Wspólnota przyczynia się do 
rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między państwami 
członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich 
działalności, w pełni szanując odpowiedzialność państw członkowskich za treść nauczania 
i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową.
Ponadto w art. 149 ust. 4 stwierdza się, że aby przyczynić się do osiągnięcia celów 
określonych w przedmiotowym artykule, Rada przyjmuje środki zachęcające, z wyłączeniem 
jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich.

W związku z powyższym kwestia poruszona w petycji dotyczy organizacji systemu 
edukacyjnego we Francji i zgodnie z wyżej wspomnianymi postanowieniami Traktatu 
podlega wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Tym samym Komisja nie jest 
uprawniona do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie.


