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Dotyczy: Petycji 0310/2008, którą złożył Marco Speicher (Niemcy), w sprawie 
przyjęcia go na roczna praktykę studiów medycznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest studentem medycyny. Zaliczył studia w bardzo szybkim tempie 
i chciałby zostać przyjęty na roczną praktykę jego studiów. Jednakże przyjęcie nie jest 
możliwe, ponieważ zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE, aby uznać studia medyczne we 
wszystkich państwach członkowskich WE, muszą one trwać przynajmniej sześć lat lub 
obejmować 5 500 godzin nauki. Wymóg ten oznacza, że składający petycję będzie musiał 
czekać od grudnia 2007 r. do lutego 2009 r. – ponad 14 miesięcy – zanim może zostać 
przyjęty na roczne praktyki. Aby przestrzegać wymogów dyrektywy, musi on przez cały ten 
czas pozostawać studentem i płacić czesne, mimo iż nie uczęszcza na zajęcia. Składający 
petycję jest sfrustrowany, będąc w ten sposób karany za swój entuzjazm. Zwraca się o pomoc 
do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Przed rozpoczęciem podstawowego kształcenia medycznego w Niemczech składający petycję 
ukończył inne studium naukowe. Z tego powodu uczelnia zaliczyła mu niektóre przedmioty. 
Składający petycję zaznacza, że od grudnia 2007 r. spełnia wszystkie warunki dla rozpoczęcia 
praktyk, które stanowią istotną część podstawowego kształcenia medycznego. Według 
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składającego petycję dyrektywa 2005/36/WE1 uniemożliwia mu rozpoczęcie praktycznej 
części podstawowego kształcenia medycznego.
Celem dyrektywy 2005/36/WE jest umożliwienie mobilności specjalistów w UE poprzez 
zapewnienie uznawania ich kwalifikacji zawodowych. W przypadku lekarzy mechanizm 
uznawania opiera się na harmonizacji minimalnych wymogów szkoleniowych, zasadniczo 
związanych z długością okresu kształcenia, przy czym państwa członkowskie mogą 
wprowadzić większe wymagania w zakresie kształcenia niż wymogi określone w dyrektywie. 
Owa minimalna harmonizacja zapewnia wystarczający poziom wzajemnego zaufania, 
a wszystkie państwa członkowskie muszą uznawać automatycznie - bez weryfikowania 
wykształcenia imigranta - dyplom poświadczający właściwe wykształcenie zdobyte w innych 
państwach członkowskich.

Rolą Komisji jest zapewnienie, by państwa członkowskie, dokonując transpozycji 
przedmiotowej dyrektywy, zachowały minimalne wymogi w zakresie kształcenia. Komisja 
jest zadowolona ze sposobu, w jaki prawo niemieckie odnosi się w tej kwestii do lekarzy. 

Jednak rola Komisji nie polega na dokonywaniu oceny tego, jak niemieckie uczelnie wyższe 
układają programy nauczania i stosują je w odniesieniu do poszczególnych studentów (także 
w kontekście akademickiego uznawania niektórych przedmiotów wchodzących w skład 
programu kształcenia, które zaliczono już wcześniej); jest to zadanie niemieckich organów 
nadzorujących, które zapewniają przestrzeganie prawa niemieckiego. 

Odnośnie do interpretacji przedmiotowej dyrektywy Komisja pragnie podkreślić fakt, że
art. 24 dyrektywy 2005/36/WE należy interpretować łącznie z art. 25 i 28 dotyczącymi 
odpowiednio lekarzy ogólnych i specjalistycznego kształcenia medycznego. Artykuły te 
odnoszą do sześcioletniego okresu podstawowego kształcenia medycznego koniecznego dla 
rozpoczęcia kształcenia specjalistycznego i nie pozostawiają miejsca na wprowadzenie
alternatywy.

Ponadto należy stwierdzić, że 6 lat to minimalny okres kształcenia, a kilka państw 
członkowskich zdecydowało się wyjść poza niego. A zatem okres 7 lat nie jest niczym 
niespotykanym.

Wnioski
Na podstawie powyższego można stwierdzić, że przyjmowanie na praktyki w ramach 
podstawowego kształcenia medycznego leży w gestii władz niemieckich.

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22.
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