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Asia: Vetoomus nro 0310/2008, Marco Speicher, Saksan kansalainen, hänen 
lääketieteellisiin opintoihinsa liittyvän harjoittelun suorittamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on lääketieteen opiskelija. Hän on suorittanut opintonsa erittäin nopeasti ja 
haluaisi nyt suorittaa käytännön harjoittelunsa. Hän ei kuitenkaan voi suorittaa harjoittelua, koska 
direktiivissä 2005/36/EY säädetään, että lääkärin peruskoulutuksen on käsitettävä yhteensä 
vähintään kuusi vuotta tai 5 500 tuntia opetusta, jotta lääketieteen alan tutkinto voitaisiin 
tunnustaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että vetoomuksen esittäjän on 
odotettava joulukuusta 2007 aina helmikuuhun 2009 asti, eli yli 14 kuukautta, ennen kuin hän voi 
aloittaa käytännön harjoittelunsa. Direktiivin vaatimuksia noudattaakseen hänen on myös oltava 
edellä mainittuna ajanjaksona yliopistossa kirjoilla ja maksettava yliopistomaksuja, vaikkei hän 
osallistu opetukseen. Vetoomuksen esittäjä on turhautunut siitä, että häntä rangaistaan hänen 
osoittamastaan innokkuudesta tällä tavoin. Hän pyytää apua Euroopan parlamentilta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä oli suorittanut muut tieteelliset opinnot ennen Saksassa aloittamaansa 
lääkärin peruskoulutusta. Hän sai tästä syystä korvattua jotkin aineet aiemmilla opinnoillaan 
akateemisessa tunnustamismenettelyssä. Vetoomuksen esittäjä toteaa täyttäneensä 
joulukuusta 2007 lähtien kaikki edellytykset, jotka vaaditaan lääkärin peruskoulutuksen 
olennaisen osan muodostavan käytännön harjoittelun aloittamiselta. Vetoomuksen esittäjän 
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mukaan direktiivi 2005/36/EY1 estää häntä aloittamasta lääkärin peruskoulutukseen kuuluvaa 
harjoittelua.

Direktiivin 2005/36/EC tavoitteena on helpottaa ammattihenkilöiden vapaata liikkuvuutta 
EU:ssa varmistamalla heidän ammattipätevyytensä tunnustamisen. Tämä 
tunnustamismenettely perustuu lääkärien osalta lähinnä koulutuksen pituutta koskevien 
koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhdenmukaistamiseen, mutta jäsenvaltiot voivat soveltaa 
tiukempia koulutusta koskevia vaatimuksia kuin direktiivissä on säädetty. Tällä 
yhdenmukaistamisen vähimmäistasolla varmistetaan riittävä keskinäinen luottamus siten, että 
kaikkien jäsenvaltioiden on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus 
ilman eri toimenpiteitä eli todentamatta maahanmuuttajan koulutusta.

Komission tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot täyttävät koulutusta koskevat 
vähimmäisvaatimukset saattaessaan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio on 
tyytyväinen siihen, miten Saksa on toiminut tässä yhteydessä lääkärien osalta.

Komission tehtävänä ei ole kuitenkaan arvioida, miten Saksan yliopistot järjestävät opinto-
ohjelmansa ja soveltavat niitä yksittäisiin opiskelijoihin (tämä koskee myös joidenkin 
koulutukseen kuuluvien aineiden korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla noudattamalla 
akateemista tunnustamismenettelyä). Tämä tehtävä kuuluu Saksan valvontaelimille, joiden on 
varmistettava, että Saksan lainsäädäntöä noudatetaan.

Direktiivin tulkinnan yhteydessä komissio painottaa, että direktiivin 2005/36/EY 24 artiklaa 
on luettava yhdessä 25 ja 28 artiklan kanssa, joissa säädetään yleislääkärin ja erikoislääkärin 
koulutuksesta. Edellä mainitut artiklat koskevat kuuden vuoden peruskoulutusta, joka on 
suoritettava ennen erikoistumiskoulutuksen aloittamista, eikä niissä sallita vaihtoehtoja.

Edellä todetun lisäksi koulutuksen vähimmäiskesto on kuusi vuotta ja useissa jäsenvaltioissa 
vielä pitempi. Näin ollen seitsemän vuoden koulutus ei ole epätavallinen.

Päätelmä
Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että lääkärin peruskoulutukseen kuuluvan 
harjoittelun suorittaminen kuuluu Saksan viranomaisten toimivaltaan. 

                                               
1 Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/36/EY (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).
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