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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0300/2020 af Rangsimun Low, thailandsk statsborger, om 
manglende anerkendelse af lægeeksamensbeviser udstedt i Polen, da de 
angiveligt ikke er i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF

1. Sammendrag

I januar 2019 vedtog den polske regering en ændring af punkt 5.1.1 i bilag V til direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som ændret ved 
Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2019/608, om indførelse af yderligere krav til alle 
læger, der ønsker at praktisere i Polen. Ud over at have en universitetsgrad i medicin 
forventes de også at opfylde følgende to krav, som ikke er omfattet af direktivets artikel 24: at 
have bestået den nationale LEK-eksamen og gennemført et 13-måneders 
kandidatpraktikophold i Polen og på polsk. Ifølge det polske sundhedsministerium og det 
polske lægekammer er de mindstekrav, som andre EU-medlemsstater skal tage i betragtning 
ved anerkendelse af lægeeksamensbeviser udstedt i Polen, imidlertid dem, der er omfattet af 
artikel 24 i direktiv 2005/36/EF. Efter andragerens mening er den polske regerings nuværende 
fortolkning af EU-direktivet klart diskriminerende over for kandidater fra andre EU-lande: På 
grund af ændringsforslaget til bilag V, punkt 5.1.1, har mange internationale studerende, fra 
lande både i og uden for EU, som har gennemført et lægeuddannelsesforløb i Polen, i 
øjeblikket ingen ret til at praktisere som læge eller opnå autorisation, hverken i Polen eller 
nogen andre EU-lande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionens bemærkninger



PE658.756v01-00 2/4 CM\1214372DA.docx

DA

De relevante EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er fastsat i 
direktiv 2005/36/EF1 (i det følgende benævnt "direktivet"). Dette direktiv udgør den 
europæiske retlige ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og finder 
anvendelse, når en erhvervskvalificeret person i en medlemsstat ønsker at udøve et 
lovreguleret erhverv i en anden medlemsstat end den, hvor han/hun har opnået de faglige 
kvalifikationer. Direktivet omfatter ikke akademisk anerkendelse i overensstemmelse med 
Bolognasystemet2.

For syv sektorerhverv, herunder læger, fastsætter denne retlige ramme de harmoniserede 
mindstekrav til uddannelse, som muliggør automatisk anerkendelse af disse formelle 
kvalifikationer. Som fastsat i direktivets artikel 21, stk. 1, skal hver medlemsstat automatisk 
anerkende grundlæggende lægekvalifikationer, der er erhvervet i en medlemsstat af EU-
borgere, og som opfylder de mindstekrav til uddannelse, der er omhandlet i direktivets 
artikel 24, og som er anført i punkt 5.1.1 i bilag V hertil. Desuden skal sådanne 
uddannelsesbeviser i givet fald være ledsaget af de certifikater, der er anført i bilag V, punkt 
5.1.1, til direktivet.

Indehavere af polske grundlæggende medicinske kvalifikationer, hvis uddannelsesbeviser og 
ledsagende certifikater er anført under dette punkt, og hvis dertil knyttede uddannelse er 
påbegyndt efter den 1. maj 2004, er derfor omfattet af automatisk anerkendelse i andre 
medlemsstater. 

Det er vigtigt at forstå, at et "eksamensbevis" i direktivets forstand for læger i et bestemt land 
er summen af alle de dokumenter, der er anført i bilag V, punkt 5.1.1, og ikke kun det faktiske 
universitetseksamensbevis for lægeuddannelsen. Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), definerer 
"eksamensbeviser" som "beviser for en erhvervskompetencegivende uddannelse" 
(understregning tilføjet). Det betyder, at et eksamensbevis i henhold til direktivet skal give 
fuld adgang til erhvervet i den medlemsstat, der har udstedt dette eksamensbevis. Den 
Europæiske Unions Domstol har bekræftet dette synspunkt ved adskillige lejligheder, idet den 
har erklæret, at "efter den ordning, der er indført ved direktivet, anerkendes et eksamensbevis 
ikke under hensyn til den iboende værdi af den uddannelse, som det attesterer, men fordi det i 
den medlemsstat, hvori det er blevet udstedt eller anerkendt, giver adgang til et lovreguleret 
erhverv"3.

Kun hvis alle disse formelle og materielle betingelser, der er fastlagt i direktivet, er opfyldt, 
skal en medlemsstat altså for så vidt angår adgangen til og udøvelsen af den erhvervsmæssige 
virksomhed give sådanne beviser den samme virkning på sit område som de 
uddannelsesbeviser, den selv udsteder (jf. direktivets artikel 21, stk. 2).

Når man ser på bilag V, punkt 5.1.1, til direktivet, består eksamensbeviset for grundlæggende 
lægeuddannelse fra Polen af tre elementer, der er afgørende for, at de kan anses for at være 

1 DEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer (EØS-relevant tekst), EUT 255, 30.9.2005, s. 22–142.
2 Der kan indhentes yderligere oplysninger fra de nationale enheder i ENIC/NARIC-netværket: www.enic-
naric.net.
3 Jf. navnlig sag C-102/02, Beuttenmüller, EU:C:2004:264, præmis 52; sag C-330/03, Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, EU:C:2006:45, præmis 19.

http://www.enic-naric.net
http://www.enic-naric.net
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fuldt kvalificerede i Polen: i) bevis for, at der er tale om et bevis på uddannelse på 
universitetsniveau i medicinske studier: Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 
lekarskim z tytułem ‘lekarza’, ii) statseksamen: Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu 
Końcowego og iii) erhvervspraktik: Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego. Kun 
personer, der er i besiddelse af alle tre elementer, har fuld adgang til erhvervet i Polen og er 
således i besiddelse af et eksamensbevis på grunduddannelsen som læge i direktivets forstand. 
Det skal bemærkes, at så vidt Kommissionen er bekendt med, er det ikke et specifikt juridisk 
krav, at praktikopholdet finder sted på polsk; det kan også finde sted i et andet sprogmiljø, 
også i udlandet, hvis det har tilsvarende indhold.

Derfor er færdiguddannede fra Polen, som ikke er i besiddelse af de tre ovennævnte dele af 
eksamensbeviset, ikke omfattet af den automatiske anerkendelse i henhold til artikel 21 i 
direktiv 2005/36/EF, selv om deres universitetsuddannelse opfylder mindstekravene i artikel 
24. Disse universitetskandidater falder ikke engang ind under direktivets anvendelsesområde, 
da deres erhvervsuddannelse endnu ikke er afsluttet (jf. artikel 1, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, i 
direktivet). 

Anerkendelse i henhold til de grundlæggende friheder i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bør derfor overvejes. Det skal understreges, at en ikke-EU-borger kun 
er omfattet af de grundlæggende friheder på visse betingelser, f.eks. ved at have status som 
fastboende udlænding. Den situation, der gør sig gældende for andrageren, der er thailandsk 
statsborger, beskrives dog ikke nærmere i andragendet. 

Ifølge Den Europæiske Unions Domstols retspraksis, der følger af Vlassopoulou-dommens 
principper, skal medlemsstaterne respektere de forpligtelser, der følger af fortolkningen af 
artikel 45, 49 og 53 TEUF for så vidt angår gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer i 
forbindelse med behandlingen af en ansøgning om adgang til et lovreguleret erhverv, når det 
eksamensbevis, som en unionsborger er i besiddelse af, ikke (automatisk) anerkendes på 
grundlag af et direktiv om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, selv om et sådant 
direktiv er vedtaget på det pågældende erhvervsområde4.

Domstolen har ligeledes fastslået, at udøvelsen af etableringsfriheden påvirkes, hvis den viden 
og de kvalifikationer, som den pågældende allerede har erhvervet i en anden medlemsstat, 
efter de nationale regler ikke tages i betragtning, og at det derfor tilkommer de kompetente 
nationale myndigheder at vurdere, om denne viden er tilstrækkelig til at bevise, at den 
pågældende viden er opnået5. Dette er tilfældet, selv om en kandidat endnu ikke har opnået 
fuld adgang til erhvervet i hjemlandet6.

Det vil derfor være op til medlemsstatens myndigheder at sammenligne den viden og de 
færdigheder, som polske kandidater allerede har erhvervet, med deres egne betingelser for 
adgang til erhvervet som læge, og i tilfælde, hvor der er væsentlige forskelle, pålægge 
passende kompensationsforanstaltninger, såsom en test eller tilsynspraksis7.

4 EU-Domstolens sag, C-340/89, Vlassopoulou, EU:C:1991:193. C-319/92, Haim, EU:C:1994:47, C-238/98, 
Hocsman, EU:C:2000:440 og C-31/00, Dreessen, EU:C:2002:35.
5 Domstolens sag C-340/89, Vlassopoulou , EU:C:1991:193, præmis 15 og 20, og sag C-234/97, Fernández de 
Bobadilla , EU:C:1999:367, præmis 16.
6 Domstolens sag, C-313/01, Morgenbesser, EU:C:2003:612, præmis 57-71.
7 Domstolens sag, C-340/89, Vlassopoulou, EU:C:1991:193, præmis 18-20.
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Konklusion

På denne baggrund er det ikke muligt at anvende den automatiske anerkendelsesordning på 
ansøgere, som endnu ikke har afsluttet deres erhvervsuddannelse, for de kan få fuld adgang til 
erhvervet som læge i Polen. 

Det er derfor den modtagende medlemsstat, der skal tage stilling til anvendelsen af de 
grundlæggende friheder, der er fastlagt i TEUF. 


