
 

 

  
 
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 190/1999  

 
frá 17. desember 1999 

 
um breytingu á VII. viðauka (Gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi) við 

EES-samninginn 
 
 
 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður með 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir 
samningurinn, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1)  VII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

6/98 frá 30. janúar 1998(1). 
 
2)  Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/50/EB frá 6. október 1997 um breytingu á 

tilskipun 93/16/EBE um að greiða fyrir frjálsum flutningum lækna og um gagnkvæma 
viðurkenningu á prófskírteinum þeirra, vottorðum og öðrum vitnisburði um formlega 
menntun og hæfi(2) skal felld inn í samninginn. 

  
3)  Leiðrétta ber aðferðina við að uppfæra 3. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 

93/16/EBE, sem mælt er fyrir um í tilskipun 97/50/EB, að því er varðar samninginn. 
 
4)  Aðlögunarliðir við tilskipun ráðsins 93/16/EBE, samkvæmt 1. lið III. liðar D-hluta XI. 

kafla I. viðauka við lögin um skilyrði fyrir aðild lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins 
Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar að Evrópusambandinu, og breytingar á 
sáttmálunum sem Evrópusambandið byggir á(3)  skulu felldar inn í samninginn. 

   

                                                 
(1) Stjtíð. EB L 272, 8.10.1998, bls. 8 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 42, 8.10.1998, bls. 22. 
(2) Stjtíð. EB L 291, 24.10.1997, bls. 35. 
(3) Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, bls. 21, með áorðnum breytingum samkvæmt Stjtíð. EB L 1, 1.1.1995, 
     bls. 1. 



 

 

 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 
 
 

1. gr. 
 
Eftirfarandi bætist við í 4. lið (tilskipun ráðsins 93/16/EBE) í VII. viðauka við samninginn: 
 
,,, eins og henni var breytt með: 
 
- 1 94 N: Lög um skilyrði fyrir aðild lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins Finnlands og 

konungsríkisins Svíþjóðar að Evrópusambandinu og breytingar á sáttmálunum sem 
Evrópusambandið byggir á (Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, bls. 21, með áorðum 
breytingum samkvæmt Stjtíð. EB L 1, 1.1.1995, bls. 1). 

 
-  397 L 0050: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/50/EB frá 6. október 1997 

(Stjtíð. EB L 291, 24.10.1997, bls. 35).“ 
 
 

2. gr. 
 
1.  Orðin ,,Austurríki, Finnland“ og ,,Svíþjóð“ í AÐLÖGUN Á TILTEKNUM SVIÐUM 
í VII. viðauka við samninginn falli brott. 
 
 
2.  Eftirfarandi breytingar eru gerðar á aðlögunarliðunum í 4. lið (tilskipun ráðsins 
93/16/EBE) í VII. viðauka við samninginn: 



 

 

 
i)  Eftirfarandi skal skotið inn sem nýjum aðlögunarlið a): 

 
,,a)  Breyta skal skránni yfir heiti í 3. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 7. gr. í samræmi við 

málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 44. gr. a“. 
 
 
  I.  Breytingar á skrá yfir heiti í aðildarríki EB: 
 
 
   1.  Þegar rökstudd beiðni berst frá aðildarríki EB: 
 

a) Skulu sérfræðingar EFTA taka þátt í innri 
ákvarðanatöku bandalagsins sem er kveðið á um í 2. 
mgr. 44. gr. a í tilskipuninni í samræmi við 100. gr. 
samningsins. 

 
b) Skal senda ákvörðun bandalagsins sameiginlegu EES-

nefndinni í samræmi við 102. gr. samningsins. 
 
   2.  Þegar rökstudd beiðni berst frá EFTA-ríki: 
 

a) Skal EFTA-ríkið leggja fram beiðni um breytingu til 
sameiginlegu EES-nefndarinnar. 

 
b) Skal sameiginlega EES-nefndin senda beiðnina til 

framkvæmdastjórnarinnar. 
 
 
c) Skal framkvæmdastjórnin vísa beiðninni til nefndarinnar 

sem er kveðið á um í 2. mgr. 44. gr. a í tilskipuninni; 
sérfræðingar EFTA skulu vera þátttakendur í samræmi 
við 100. gr. samningsins. 

 
d) Skal senda ákvörðun bandalagsins sameiginlegu EES-

nefndinni í samræmi við 102. gr. samningsins. 
 
 
 



 

 

 
 
 

  II.  Breytingar á skrá yfir heiti í EFTA-ríki:  
 
 
   1.  Þegar rökstudd beiðni berst frá EFTA-ríki: 

 
a)  Skal EFTA-ríkið leggja fram beiðni um breytingu til 

sameiginlegu EES-nefndarinnar. 
 
b)  Skal sameiginlega EES-nefndin senda beiðnina gegnum 

þar til bæra undirnefnd til vinnuhóps, er í sitja, af hálfu 
EB, fulltrúar EB-nefndarinnar sem um getur í 2. mgr. 
44. gr. a í tilskipuninni og, af hálfu EFTA, sérfræðingar 
frá EFTA ríkjunum. 

 
c)  Skal sameiginlega EES-nefndin taka ákvörðun um 

breytingu á skrá yfir heiti á grundvelli skýrslu frá 
vinnuhópnum sem um getur í b-lið. 

 
   2.  Þegar rökstudd beiðni berst frá aðildarríki EB: 

 
a) Skal aðildarríki EB senda beiðni sína til 

framkvæmdastjórnarinnar. 
 

b) Skal framkvæmdastjórnin senda beiðnina til sameiginlegu 
EES-nefndarinnar. 

 
c) Skal sameiginlega EES-nefndin fylgja málsmeðferðinni 

sem er mælt fyrir um í b- og c-lið 1. mgr.  
 

 
ii)  í fyrrverandi aðlögunarlið a), sem verður aðlögunarliður b), falli bókstafirnir m)  ,,í 

Austurríki:“, n) ,,í Finnlandi: “ og r) ,,í Svíþjóð:“, að meðtöldum ákvæðum, niður og 
bókstafirnir o) ,,á Íslandi: “, p) í Noregi: “ og q) ,,í Liechtenstein: “ verði hver fyrir sig 
m), n) og o), 



 

 

 
iii)  í fyrrverandi aðlögunarlið b), sem verður aðlögunarliður c), falli færslurnar ,,í 

Austurríki:“, ,,í Finnlandi: “ og ,,í Svíþjóð:“, að meðtöldum ákvæðum,  niður, 
 
iv)  í fyrrverandi aðlögunarlið c) sem verður aðlögunarliður d), falli færslurnar 

,,Austurríki:“, Finnland:“ og ,,Svíþjóð: “, að meðtöldum ákvæðum, niður, 
 
v)  í fyrrverandi aðlögunarlið d) sem verður aðlögunarliður e), falli færslurnar ,,Austurríki:“, 

Finnland:“ og ,,Svíþjóð:“, að meðtöldum ákvæðum og fyrirsögnunum ,,klínísk líffræði:“, 
,,-blóðmeinafræði:“ og ,, -geislalæknisfræði:“ niður. 

 
 

3. gr. 
 
Fullgiltur texti tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 97/50/EB og aðlögunarliða við   tilskipun 
ráðsins 93/16/EBE, samkvæmt 1. lið III. liðar D-hluta XI. kafla I. viðauka við lögin um skilyrði 
fyrir aðild lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar að 
Evrópusambandinu, og breytingar á sáttmálunum, sem Evrópusambandið byggir á, á íslensku 
og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig. 
 
 
 

4. gr. 
 

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 11. febrúar 2000, að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.   



 

 

 
5. gr. 

 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 
 
 
Gjört í Brussel 17. desember 1999. 
 
 
 Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 Formaður 
 
 
 
 N. v. Liechtenstein 
 
 
 Ritarar 
 sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
  
 G. Vik  E. Gerner 
 
 
 


