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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 94/2017

7.2.2019

2019/EØS/11/27

av 5. mai 2017
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) og vedlegg X
(Generelle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØSavtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU av 20. november 2013 om endring av direktiv
2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om
forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked (”IMIforordningen”)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2)

Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 213/2011(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, ble
spesialistutdanning i medisinsk onkologi og i medisinsk genetikk tilføyd listen med betegnelser for
spesialistutdanninger i medisin i vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(3),
som er innlemmet i EØS-avtalen, og som derfor bør tilpasses for å gjenspeile betegnelsene på de
relevante utdanningene i EFTA-statene.

3)

EØS-avtalens vedlegg VII og X bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg VII nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF) gjøres følgende
endringer:
1. Nytt strekpunkt skal lyde:
”–

32013 L 0055: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU av 20. november 2013 (EUT L
354 av 28.12.2013, s. 132).”

2. Punkt C) oppheves.
3. Punkt A), B), D) og E) omnummereres til henholdsvis punkt B), D), E) og F).
4. Nye punkter A) og C) skal lyde:
”A) I artikkel 3 nr. 1 bokstav m) tilføyes ordene ’og i EFTA-domstolens rettspraksis, i samsvar med
EØS-avtalen’ etter ordene ’Den europeiske unions domstols rettspraksis’.
(...)
C)

I artikkel 21a nr. 4 skal nytt ledd lyde:
’Forutsatt at lover og forskrifter som en EFTA-stat har gitt melding om i henhold til nr. 1 i denne
artikkel, er i samsvar med vilkårene fastsatt i dette kapittel, skal EFTAs overvåkingsorgan
utstede en anbefaling om å endre vedlegg VII til EØS-avtalen for å ajourføre titlene som EFTAstatene har vedtatt som kvalifikasjonsbevis, og, dersom det er relevant, organet som utsteder

(1) EUT L 354 av 28.12.2013, s. 132.
(2) EUT L 59 av 4.3.2011, s. 4.
(3) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.
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kvalifikasjonsbeviset, attesten som følger med beviset, og den tilsvarende yrkestittelen. EØSkomiteen skal ta anbefalinger utstedt av EFTAs overvåkingsorgan i betraktning ved endring av
vedlegg VII til EØS-avtalen.”’
5. I punkt E) bokstav a) nr. iii) tilføyes følgende tabell:

”Stat

Medisinsk onkologi

Medisinsk genetikk

Utdanningens korteste varighet:

Utdanningens korteste varighet:

fem år

fire år

Tittel

Tittel

Ísland

Erfðalæknisfræði

Liechtenstein
Medisinsk genetikk”

Norge
Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg X nr. 3 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012) skal nytt
strekpunkt lyde:
”–

32013 L 0055: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU av 20. november 2013 (EUT L
354 av 28.12.2013, s. 132).”
Artikkel 3

Teksten til direktiv 2013/55/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103
nr. 1 er inngitt().
Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende.

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017.
For EØS-komiteen
Claude Maerten
Formann

() Forfatningsrettslige krav angitt.

