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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0310/2008 af Marco Speicher, tysk statsborger, om optagelse på 
den praktiske del af hans medicinstudium

1. Sammendrag

Andrager er medicinstuderende. Han har gennemført sit studium på ekstrem kort tid og vil 
gerne optages på den praktiske del af studiet. Men en sådan optagelse er ikke mulig, fordi 
ifølge Direktiv 2005/36/EF skal et medicinstudium, for at kunne blive anerkendt i alle EU-
medlemslande, bestå af mindst seks års eller 5500 timers studier. Dette krav betyder, at 
andrager skal vente fra december 2007 indtil februar 2009 – mere end 14 måneder – før han 
kan blive optaget på den praktiske del. For at opfylde direktivets krav skal han også blive ved 
med at være tilmeldt som studerende i hele tidsperioden og fortsætte med at betale 
undervisningsafgift, selvom han ikke modtager undervisning. Andrager er frustreret over, at 
han bliver straffet for hans entusiasme på denne måde. Han beder Parlamentet om hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"Før han begyndte på sit medicinske grundstudium i Tyskland, havde andrageren gennemført 
et andet videnskabeligt studium. Derfor fik han akademisk anerkendelse af nogle fag.
Andrageren anfører, at han siden december 2007 har opfyldt alle betingelser for at påbegynde 
den praktiske del, der som sådan er en væsentlig del af den medicinske grunduddannelse.
Ifølge andrageren ville direktiv 2005/36/EF1 forhindre ham i at påbegynde den praktiske del 
                                               
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
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af hans medicinske grunduddannelse.
Formålet med direktiv 2005/36/EF er at sikre erhvervsudøvende mobilitet i EU ved at sikre 
anerkendelse af deres erhvervsmæssige kvalifikationer. For læger er denne 
anerkendelsesmekanisme baseret på harmoniseringen af minimumskravene for uddannelsen, 
hovedsageligt i forbindelse med uddannelsens varighed, hvor medlemsstaterne har 
bemyndigelse til at stille større krav til uddannelsen end dem, der er defineret i direktivet.
Denne minimumsharmonisering sikrer et tilstrækkeligt niveau af gensidig tillid, således at alle 
medlemsstater automatisk skal anerkende - uden at kontrollere migrantens uddannelse -
eksamensbeviset for tilsvarende uddannelse i en anden medlemsstat.

Kommissionens rolle er at sikre, at medlemsstaterne ved gennemførelsen af direktivet 
opfylder minimumsstandarderne for uddannelse. Kommissionen er tilfreds med den måde, 
som tysk lovgivning har gjort det på med hensyn til læger.

Kommissionen kan imidlertid ikke vurdere, hvorledes tyske universiteter tilrettelægger deres 
uddannelsesprogrammer og anvender dem på de enkelte studerende (også med hensyn til 
akademisk anerkendelse af nogle fag i uddannelsen, som allerede er gennemført tidligere). 
Denne opgave henhører under de tyske tilsynsmyndigheder, som skal sikre overholdelse af 
tysk lovgivning.

Med hensyn til fortolkning af direktivet vil Kommissionen gerne understrege, at artikel 24 i 
direktiv 2005/36/EF skal læses sammenholdt med artikel 25 og 28, der omhandler 
henholdsvis alment praktiserende læger og speciallægeuddannelser. Disse artikler henviser til 
grunduddannelsen af seks års varighed, som er nødvendig for at påbegynde en 
speciallægeuddannelse, og der er ikke plads til alternativer.

Ud over det, der er nævnt ovenfor, er seks år en minimumsvarighed, og flere medlemsstater
har valgt at gå endnu længere. Som følge heraf er syv år ikke ualmindeligt.

Konklusion
Baseret på ovennævnte kan det konkluderes, at adgang til den praktiske del af den medicinske 
grunduddannelse henhører under de tyske myndigheders kompetenceområde."
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