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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0432/2008, ingiven av Dorothea Daniel (tysk medborgare), om 
situationen för tyska assisterande läkare i Frankrike

Angående: Framställning 1416/2008, ingiven av T.P. (tysk medborgare), om franska 
utbildningsinstituts kränkning av rätten till fri rörlighet 

1. Sammanfattning av framställningarna

Framställning 0432/2008
Framställaren redogör för de problem som tyska assisterande läkare drabbas av i Frankrike 
p.g.a. de olika utbildningssystemen. Framställaren påpekar att det som tysk läkare inte är 
möjligt att genomföra en specialistutbildning i Frankrike eftersom denna utgör en del (den 
tredje i ordningen) av den franska hälsovetenskapliga utbildningen till vilken endast 
läkarstuderande och ännu inte färdigutbildade läkare kan antas. Eftersom framställaren 
betraktar detta förhållande som diskriminerande och oförenligt med principen om fri rörlighet 
uppmanar hon Europaparlamentet att ingripa.

Framställning 1416/2008
Framställaren är läkarstuderande i Tyskland och har påbörjat artonde månaden av sin 
specialistutbildning. Han vill fortsätta sina studier i Frankrike. I Frankrike baseras tillträdet till 
specialistutbildningar på uttagningsprov. Endast studenter som är inskrivna i Frankrike eller 
EU-medborgare med tre års yrkeserfarenhet får lov att delta i dessa prov. 
Specialistutbildningar som har genomförts på andra ställen erkänns inte. En läkare som nyss 
har påbörjat artonde månaden av sin specialistutbildning kan därför inte konkurrera på lika 
villkor. Enligt framställaren rör det sig om protektionism från Frankrikes sida, samt en 
kränkning av principerna om fri rörlighet och ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer 
i EU.
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2. Tillåtlighet

Framställning 0432/2008 förklarades tillåtlig den 24 september 2008. 
Framställning 1416/2008 förklarades tillåtlig den 5 mars 2008.
Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 192. 4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Kommissionen har kontaktats med anledning av de svårigheter som en tysk assisterande 
läkare har mött när hon vill utöva sitt yrke i Frankrike och samtidigt gå en specialistutbildning 
som ges under läkarutbildningens fjärde år. Framställaren anser att hon förhindras att gå 
specialistutbildningen på grund av att hon inte uppfyller tillträdeskraven enligt fransk 
lagstiftning, trots att hon skulle ha beretts utbildningsplats i Tyskland. 

De aktuella bestämmelser i den franska lagstiftningen som framställaren åberopar finns i 
artiklarna 1 och 52 i dekret 2004-67 av den 16 januari 2004 om organisationen av 
läkarutbildningens fjärde år. Enligt dessa bestämmelser ska studerande från EU beredas 
möjlighet att göra de nationella uttagningsproven (underläkare) om de har fått sitt 
examensbevis under innevarande år. Om de har fått sitt examensbevis tidigare kan de göra 
underläkarprovet i egenskap av EU-medborgare om de kan bevisa att de har tre års 
yrkeserfarenhet. Reglerna gäller såväl franska studerande som medborgare från andra 
medlemsstater i EU.

Kommissionen påminner om att den i enlighet med artikel 5.1 i fördraget om inrättandet av
Europeiska gemenskaperna ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats 
genom fördraget. I utbildningsfrågor anges i artikel 149.1 i fördraget att gemenskapen ska 
bidra till att utveckla en utbildning av god kvalitet genom att främja samarbete mellan 
medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera medlemsstaternas insatser. 
Samtidigt ska gemenskapen fullt ut respektera medlemsstaternas ansvar för utbildningens 
innehåll och utbildningssystemens organisation samt medlemsstaternas kulturella och 
språkliga mångfald. I artikel 149.4 anges dessutom att rådet för att bidra till att de mål som 
anges i artikeln uppnås ska besluta om stimulansåtgärder som dock inte får omfatta någon 
harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar.

Den fråga som väcks genom denna framställning berör följaktligen utbildningssystemets 
organisation i Frankrike. Enligt ovannämnda bestämmelser i fördraget ligger frågan 
uteslutande inom medlemsstaternas behörighet. Kommissionen har därför inte befogenhet att 
ingripa i ärendet. 


