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W sprawie E-1/11 Dr A – WNIOSEK skierowany do Trybunału na mocy art. 34 Porozumienia pomiędzy 
państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości przez Statens 
helsepersonellnemnd (norweska komisja odwoławcza personelu medycznego), dotyczący interpretacji dyrek
tywy 2005/36/WE i innych przepisów EOG, Trybunał, w składzie: Carl Baudenbacher, prezes, Per Chris
tiansen i Páll Hreinsson (sędzia sprawozdawca), sędziowie, wydał w dniu 15 grudnia 2011 r. wyrok 
zawierający sentencję następującej treści: 

— Zasadniczo dyrektywa 2005/36/WE wyklucza możliwość stosowania przez organy państw EOG prze
pisów krajowych przewidujących prawo do odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności 
zawodowej jako lekarz wnioskodawcy będącemu migrantem z innego państwa EOG, który spełnia 
wymogi wspomnianej dyrektywy dotyczące prawa do wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. 

— Państwo EOG może jednak uzależnić wydanie zezwolenia od spełnienia przez wnioskodawcę warunku 
polegającego na znajomości języka niezbędnego do wykonywania danego zawodu na jego terytorium. 

— Ponadto państwo EOG może zawiesić lub wycofać zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza na 
podstawie informacji na temat predyspozycji osobowościowych doktora będącego migrantem dotyczą
cych kwalifikacji zawodowych innych niż znajomość języka, takich jak przedmiotowe, jedynie jeśli 
wymogi te są obiektywnie uzasadnione i proporcjonalne w celu ochrony zdrowia publicznego i jeśli 
te same informacje spowodowałyby również zawieszenie lub wycofanie zezwolenia dla doktora będą
cego obywatelem tego państwa. Jeśli w momencie oceny właściwe organy znają takie przyczyny zawie
szenia lub wycofania zezwolenia, mogą odmówić wydania zezwolenia.
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