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PRESSEMELDING 14/2021 

 

Dom i sak E-17/20 Zvonimir Cogelja mot Helsedirektoratet (Embætti landlæknis) 

 

UTSTEDELSE AV KVALIFIKASJONSBEVIS 

 

EFTA-domstolen ga i dag en rådgivende uttalelse som svar på et spørsmål forelagt av Reykjavik 

tingrett (Héraðsdómur Reykjavíkur) om tolkingen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner («direktivet»). 

Saken for den anmodende domstol gjelder forespørsel om utstedelse av kvalifikasjonsbevis som 

spesialist i plastikkirurgi etter direktivet fra helsedirektoratet på Island. Cogelja hadde fullført 

spesialistlegeutdanning tilsvarende syv år og elleve måneder. Ingen deler av utdanningen ble utført 

på Island. Helsedirektoratet avslo Cogeljas forespørsel ved denne anledning, siden det bare kunne 

bekrefte at Cogelja hadde fått lisens til å praktisere plastikkirurgi på Island. Helsedirektoratet anså 

seg selv som ute av stand til å utstede kvalifikasjonsbevis etter direktivet ettersom slik 

spesialistutdanning ikke er tilgjengelig på Island. Direktoratet kunne derfor ikke bekrefte at 

utdanningen var i samsvar med kravene som følger av direktivet.  

Den anmodende domstol spurte om artikkel 25 i direktivet krever at en EØS-stat selv må tilby 

spesialistlegeutdanning for å kunne utstede kvalifikasjonsbevis, selv om slik 

spesialistlegeutdanning ikke fant sted i vedkommende stat. 

EFTA-domstolen fant at den kompetente myndigheten i en EØS-stat må kunne vurdere og bekrefte 

at kravene i direktivet er oppfylt for å utstede kvalifikasjonsbevis i samsvar med direktivet. Dette 

er mulig dersom EØS-staten innenfor sitt eget territorium tilbyr spesialistlegeutdanning som 

oppfyller minimumskravene. I andre tilfelle må den kompetente myndighet ha et system som sikrer 

verifisering av samsvar med kravene etter artikkel 25 i direktivet. Dette kan oppnås ved å ha 

tilgjengelig en læreplan eller tilsvarende på nasjonalt nivå som foreskriver et omfattende 

utdannings- og opplæringsprogram. Hvis det ikke er tilfelle, kan ikke den kompetente myndighet 

utstede kvalifikasjonsbevis etter direktivet.  

Avgjørelsen er tilgjengelig i fulltekst på EFTA-domstolens nettside, se www.eftacourt.int. 

Denne pressemelding er et uoffisielt dokument, og er ikke bindende for EFTA-domstolen. 
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