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Angående: Framställning 0310/2008, ingiven av Marco Speicher (tysk medborgare), om 
tillträde till det praktikår som ingår i hans medicinska utbildning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är medicine studerande. Han har klarat sina kurser i oerhört hög takt och vill bli 
antagen till det praktikår som ingår i utbildningen. Men tillträde är inte möjligt därför att en 
medicinutbildning enligt direktiv 2005/36/EG måste bestå av minst sex år eller 5 500 timmars 
studier för att den ska erkännas i alla EU-medlemsstater. Detta krav innebär att framställaren 
måste vänta från december 2007 till februari 2009 – i över 14 månader – innan han kan bli 
antagen till praktikåret. För att uppfylla direktivets krav måste han även fortsätta att vara 
inregistrerad som student under den tiden och fortsätta att betala sina högskoleavgifter, trots att 
han inte får någon undervisning. Framställaren är besviken över att på detta sätt bestraffas för sin 
entusiasm. Han ber parlamentet om hjälp.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 juli 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008

”Innan framställaren påbörjade sin grundläggande medicinska utbildning i Tyskland hade han 
fullgjort andra vetenskapliga studier. Av det skälet fick han tillgodoräkna sig vissa ämnen i 
utbildningen. Framställaren hävdar att han sedan december 2007 har uppfyllt alla villkor för 
att få påbörja den praktiska delen av utbildningen, som är en väsentlig del av den 
grundläggande medicinska utbildningen som sådan. Enligt framställaren gör 
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direktiv 2005/36/EG1 att han hindras från att påbörja den praktiska delen av sin 
grundläggande medicinska utbildning.

Syftet med direktiv 2005/36/EG är att åstadkomma fri rörlighet för yrkesutbildade i EU 
genom att se till att deras yrkeskvalifikationer erkänns. För läkare grundas mekanismen för 
erkännande på en harmonisering av minimikraven för utbildning, som i huvudsak är knutna 
till utbildningens längd, med förbehållet att medlemsstaterna får fastställa högre 
utbildningskrav än de som föreskrivits i direktivet. Denna harmonisering av minimikraven 
garanterar att det finns ett tillräckligt ömsesidigt förtroende, så att alla medlemsstater 
automatiskt – utan att kontrollera den sökandes utbildning – måste erkänna de intyg som 
bestyrker behörig utbildning i andra medlemsstater.

Kommissionens roll är att se till att minimikraven för utbildning är uppfyllda i 
medlemsstaterna när de direktivet införlivas i den nationella lagstiftningen. Kommissionen 
anser att detta skett på ett tillfredsställande sätt i den i tyska lagstiftningen för läkare.

Det är dock inte kommissionens uppgift att bedöma hur tyska universitet lägger upp sina 
kursplaner och hur dessa tillämpas för enskilda studenter (även med hänsyn till hur vissa 
ämnen i utbildningen som har fullgjorts tidigare tillgodoräknas i utbildningen). Det är de 
tyska tillsynsorganensom måste se till att man följer tysk lag.

När det gäller tolkningen av direktivet skulle kommissionen vilja betona att artikel 24 i 
direktiv 2005/36/EG bör läsas mot bakgrund av artiklarna 25 och 28, som handlar om 
allmänläkarutbildning respektive specialistläkarutbildning. Enligt dessa artiklar krävs det sex 
års grundläggande utbildning för att man ska kunna påbörja en specialistutbildning, och det 
finns inget utrymme för andra möjligheter.

Förutom det som nämns ovan är sex år minimilängden, och flera medlemsstater har valt att 
förlänga denna tid. Följaktligen är sju år ingen ovanlighet.

Slutsats

Mot denna bakgrund kan man sluta sig till att antagningen till den praktiska delen av den 
grundläggande medicinska utbildningen hör till de tyska myndigheternas befogenheter.”

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer, EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.
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