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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 142/2007 

frá 26. október 2007 

um breytingu á VII. viðauka (Gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og 
hæfi) og bókun 37 við EES-samninginn 

 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum sam-
kvæmt bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir 
„samningurinn“, einkum 98. og 101. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) VII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 

nr. 43/2005 frá 11. mars 2005 (1). 
 
2) Bókun 37 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

115/2007 frá 28. september 2007 (2). 
 
3) Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7. 

september 2005 um viðurkenningu á starfsmenntun og hæfi (3). 
 
4) Tilskipun ráðsins 2006/100/EB frá 20. nóvember 2006 um aðlögun tiltekinna tilskipana á 

sviði frjálsrar farar fólks vegna aðildar Búlgaríu og Rúmeníu (4) var felld inn í samning-
inn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 132/2007 frá 26. október 2007 og 
þarf því að bæta henni við sem undirlið við tilskipun 2005/36/EB. 

 
5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/172/EB frá 19. mars 

2007 um að skipa hóp samræmingaraðila til að fjalla um viðurkenningu á starfsmenntun 
og hæfi ( 5). 

 
6) Til þess að tryggja góða framkvæmd samningsins er rétt að víkka gildissvið bókunar 37 

við samninginn þannig að hún taki til hóps samræmingaraðila til að fjalla um 
viðurkenningu á starfsmenntun og hæfi sem skipaður er samkvæmt ákvörðun 
2007/172/EB, og að breyta VII. viðauka þannig að fram komi hvaða málsmeðferð ræður 
samskiptum við þann hóp. 

 
7) Samkvæmt ákvæðum tilskipunar 2005/36/EB falla úr gildi, frá 20. október 2007 að telja, 

tilskipanir ráðsins 77/452/EBE (6), 77/453/EBE (7), 78/686/EBE (8), 78/687/EBE (9), 
78/1026/EBE (10), 78/1027/EBE (11), 80/154/EBE (12), 80/155/EBE (13), 85/384/EBE 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 198, 28.7.2005, bls. 45, og EES-viðbætir nr. 38, 28.7.2005, bls. 26. 
(2) Stjtíð. ESB L 47, 21.2.2008, bls. 36, og EES-viðbætir nr. 9, 21.2.2008, bls. 29. 
(3) Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22. 
(4) Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 141. 
(5) Stjtíð. ESB L 79, 20.3.2007, bls. 38. 
(6) Stjtíð. EB L 176, 15.7.1977, bls. 1. 
(7) Stjtíð. EB L 176, 15.7.1977, bls. 8. 
(8) Stjtíð. EB L 233, 24.8.1978, bls. 1. 
(9) Stjtíð. EB L 233, 24.8.1978, bls. 10. 
(10) Stjtíð. EB L 362, 23.12.1978, bls. 1. 
(11) Stjtíð. EB L 362, 23.12.1978, bls. 7. 
(12) Stjtíð. EB L 33, 11.2.1980, bls. 1. 
(13) Stjtíð. EB L 33, 11.2.1980, bls. 8. 
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(14), 85/432/EBE (15), 85/433/EBE (16), 89/48/EBE (17), 92/51/EBE (18) og 93/16/EBE 
(19) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/42/EB (20), en þær gerðir hafa verið 
felldar inn í samninginn og ber því að fella þær úr samningnum frá 20. október 2007 að 
telja. 

 
8) Tilskipun ráðsins 81/1057/EBE ( 21), sem hefur verið felld inn í samninginn, missir 

tilgang sinn og ber því að fella hana úr samningnum frá 20. október 2007 að telja. 
 
9) Ákvörðun ráðsins 85/368/EBE (22) og flestar gerðir sem standa undir fyrirsögninni 

„Gerðir sem samningsaðilar skulu taka mið af“ eru úreltar og ber því að fella þær úr 
samningnum frá 20. október 2007 að telja. 

 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
VII. viðauki við samninginn breytist sem segir í viðauka við ákvörðun þessa. 
 

2. gr. 
 
Bókun 37 við samninginn (með skrá sem kveðið er á um í 101. gr.) breytist sem hér segir: 
 
1. Brott falli texti 9. liðar (Samræmingarhópur um gagnkvæma viðurkenningu á 

prófskírteinum á æðra skólastigi (tilskipun ráðsins 89/48/EBE)). 
 
2. Eftirfarandi liður bætist við: 

„20. Hópur samræmingaraðila til að fjalla um viðurkenningu á starfsmenntun og hæfi 
(ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/172/EB).“ 

 

3. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2005/36/EB og ákvörðunar 2007/172/EB, sem verður 
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 27. október 2007 að því tilskildu að allar tilkynningar sam-
kvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

                                                 
(14) Stjtíð. EB L 223, 21.8.1985, bls. 15. 
(15) Stjtíð. EB L 253, 24.9.1985, bls. 34. 
(16) Stjtíð. EB L 253, 24.9.1985, bls. 37. 
(17) Stjtíð. EB L 19, 24.1.1989, bls. 16. 
(18) Stjtíð. EB L 209, 24.7.1992, bls. 25. 
(19) Stjtíð. EB L 165, 7.7.1993, bls. 1. 
(20) Stjtíð. EB L 201, 31.7.1999, bls. 77. 
(21) Stjtíð. EB L 385, 31.12.1981, bls. 25. 
(22) Stjtíð. EB L 199, 31.7.1985, bls. 56. 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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5. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 26. október 2007. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007 
 
VII. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Í stað fyrirsagnarinnar „Gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi“ komi 

fyrirsögnin „Viðurkenning á starfsmenntun og hæfi“. 
 
2. Í stað fyrirsagnarinnar „A. Almennt kerfi“ komi fyrirsögnin „A. Almennt kerfi, 

viðurkenning á starfsreynslu og sjálfkrafa viðurkenning“. 
 
3. Liðirnir, sem nú eru tölusettir sem 1. liður1, liður 1a og liður 1b verði endurtölusettir sem 

liður 1a, liður 1b og liður 1c. 
 
4. Eftirfarandi liður bætist við á undan hinum nýja lið 1a (tilskipun ráðsins 89/48/EBE): 

„1. 32005 L 0036: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7. september 
2005 um viðurkenningu á starfsmenntun og hæfi (Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, 
bls. 22), eins og henni var breytt með: 

– 32006 L 0100: Tilskipun ráðsins 2006/100/EB frá 20. nóvember 2006 (Stjtíð. 
ESB L 363, 20.12.2006, bls. 141). 

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 
segir: 

A) Ákvæði e-liðar 9. gr. skulu ekki taka til EFTA-ríkjanna. 

B) Eftirfarandi bætist við í 2. mgr. 49. gr.: 

„d) 1. janúar 1994 að því er varðar Ísland og Noreg, 

e) 1. maí 1995 að því er varðar Liechtenstein.“ 

C) Eftirfarandi bætist við í II. viðauka „Skrá yfir nám sem er byggt upp á 
sérstakan hátt eins og um getur í ii-lið c-liðar 11. gr.“: 

a) Undir fyrirsögninni „2. Meistaranám (Mester/Meister/Maître) á sviði 
iðnnáms sem fellur ekki undir II. kafla III. bálks þessarar tilskipunar“: 

„í Noregi: 

– verknámskennara (yrkesfaglærer), 

sem felur í sér átján til tuttugu ára nám alls, þ.m.t. níu til tíu ára 
grunnskólanám, a.m.k. þriggja til fjögurra ára starfsnám – eða í sumum 
tilvikum tveggja ára nám í verkmenntaskóla og tveggja ára starfsnám – 
sem leiðir til sveinsprófs, a.m.k. fjögurra ára starfsreynslu sem 
iðnaðarmaður, frekara fræðilegt verknám í a.m.k. eitt ár og eins árs nám í 
kennslufræðum.“ 

b) Undir fyrirsögninni „3. Sjómennska“: 

i) Undir undirfyrirsögninni „a) Sjóflutningar“: 

„í Noregi: 

– Sjókokka („skipskokk“), 
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sem felur í sér níu ára grunnskólanám og í framhaldi af því 
grunnnámskeið og a.m.k. þriggja ára sérhæft starfsnám, þ.m.t. a.m.k. 
þriggja mánaða siglingatíma.“ 

ii) Undir undirfyrirsögninni „b) Veiðar á sjó“: 

„á Íslandi: 

– skipstjóra, 

– stýrimenn, 

– undirstýrimenn, 

sem felur í sér níu eða tíu ára grunnskólanám og í framhaldi af því 
tvö ár á sjó, auk tveggja ára sérhæfðs starfsnáms sem lýkur með prófi 
og er viðurkennt samkvæmt Torremolinos-samþykktinni 
(Alþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipa frá 1977).“ 

iii) Undir nýrri undirfyrirsögn „c) Starfsmenn á færanlegum borpöllum“: 

„í Noregi: 

– pallstjóra („plattformsjef“), 

– stöðugleikastjóra („stabilitetssjef“), 

– starfsmenn í stjórnklefa („kontrollromoperatør“), 

– tæknistjóra („teknisk sjef“), 

– tæknimenn („teknisk assistent“), 

sem felur í sér níu ára grunnskólanám og í framhaldi af því tveggja 
ára grunnnám, en við það bætist a.m.k. eitt ári á landi og 

– eins árs sérhæft starfsnám fyrir starfsmenn í stjórnklefa, 

– tveggja og hálfs árs sérhæft starfsnám fyrir aðra.“ 

c) Undir fyrirsögninni „4. Tæknistörf“: 

„í Liechtenstein: 

– fjármálaráðgjafa („Treuhänder“) 

Námstími, skólastig og námskröfur 

Námið felur í sér níu ára skyldunám, en við það bætist – nema 
stúdentsprófi sé lokið – þriggja ára starfsþjálfun í fyrirtæki til að öðlast 
hagnýta starfsreynslu, en nauðsynlegt fræðilegt nám fer fram í 
starfsmenntaskóla, ásamt almennu námi, og að hvorutveggju loknu er 
tekið samræmt próf (hæfisskírteini verslunarmanns). 

Að lokinni þriggja ára starfsþjálfun í fyrirtæki og frekara fræðilegu námi 
um fjögurra ára skeið, sem farið getur fram samtímis, getur nemandi tekið 
próf til þess að öðlast rétt til að nota ofangreint starfsheiti. 

Námið í heild tekur yfirleitt 16 til 19 ár. 

Lög og reglur 
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Starfsgreinin lýtur ákvæðum í landslögum. Próftökum er í sjálfsvald sett 
hvernig þeir búa sig undir prófið (í starfsmenntastofnunum, einkaskólum 
eða með fjarnámi). 

– löggilta endurskoðendur („Wirtschaftsprüfer“) 

Námstími, skólastig og námskröfur 

Námið felur í sér níu ára skyldunám, en við það bætist þriggja ára 
starfsþjálfun í fyrirtæki til að öðlast hagnýta starfsreynslu, en nauðsynlegt 
fræðilegt nám fer fram í starfsmenntaskóla, ásamt almennu námi. 

Að lokinni þriggja ára starfsþjálfun í fyrirtæki og frekara fræðilegu námi 
um fimm ára skeið, sem farið getur fram samtímis í fjarnámi, getur 
nemandi tekið próf til þess að öðlast rétt til að nota ofangreint starfsheiti. 

Námið í heild tekur 17 til 18 ár. Próftakar, sem hafa öðlast starfsþjálfun 
erlendis, þurfa eingöngu að sýna fram á eins árs starfsreynslu umfram það 
í Liechtenstein. 

Lög og reglur 

Starfsgreinin lýtur ákvæðum í landslögum.“ 

D) Eftirfarandi bætist við í V. viðauka „Viðurkenning á grundvelli samræmingar 
lágmarkskrafna um menntun“: 

a) Undir fyrirsögninni „V.1. LÆKNIR“: 

i) Undir undirfyrirsögninni „5.1.1. Vitnisburður um formlega menntun 
og hæfi í undirstöðunámi í læknisfræði“: 

Land 

Vitnis burður 
um formlega 
menntun og 

hæfi 

Stofnunin sem 
veitir p rófskír-

teinið 

Vottorð sem 
fylgir vitnis-

burði 

Viðmiðunar-
dagsetning 

Ísland Embættispróf í 
læknisfræði, 
candidatus 
medicinae 
(cand. med.) 

Háskóli Íslands  Vottorð um 
viðbótarnám 
(kandidatsár) 
útgefið af Heil-
brigðis- og 
tryggingamála-
ráðuneytinu 

1. janúar 1994 

Liechtenstein Prófskírtein i, 
vottorð og 
annar vitnis-
burður frá öðru 
ríki sem tilskip-
un þessi tekur 
til og talið er 
upp í þessum 
viðauka 

Lögbær 
yfirvöld  

Vottorð 
lögbærra yfir-
valda um að 
starfsþjálfun sé 
lokið 

1. maí 1995 

Norge Vitnemål fo r 
fullført grad 
candidata/cand
idatus 
medicinae, 
skammstafað 
cand.med. 

Medisinsk 
universitetsfaku
ltet 

Bekreftelse på 
praktisk 
tjeneste som 
lege utstedt av 
kompetent 
offentlig 
myndighet 

1. janúar 1994 
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ii) Undir undirfyrirsögninni „5.1.2. Vitnisburður um formlega menntun 
og hæfi sérmenntaðra lækna“: 

 

Land 
Vitnis burður um 

formlega menntun 
og hæfi 

Stofnunin sem veitir 
prófskírteinið  

Viðmiðunardagsetn-
ing 

Ísland Sérfræðileyfi Heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðu-
neyti 

1. janúar 1994 

Liechtenstein Prófskírtein i, 
vottorð og annar 
vitnisburður frá 
öðru ríki sem t il-
skipun þessi tekur 
til og talið er upp í 
þessum viðauka 

Lögbær yfirvöld  1. maí 1995 

Norge Spesialistgodkjenni
ng 

Den norske 
lægeforening  

1. janúar 1994 

 

iii) Undir undirfyrirsögninni „5.1.3. Heiti náms í sérgreinum 
læknisfræði“: 

 

Land 

Svæfinga- og 
gjörgæslulæknisfræði 

Lágmarkslengd náms: 3 ár 

Skurð lækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Svæfinga- og gjörgæslu-
læknisfræði 

Skurð lækningar 

Liechtenstein Anästhesiologie Chirurgie 

Norge Anestesiologi Generell kirurg i 

   

Land 

Taugaskurðlækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Fæðingar- og 
kvenlækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Taugaskurðlækningar Fæðingar- og kvenlækn-
ingar 

Liechtenstein Neurochirurg ie Gynäkologie und Geburts-
hilfe 

Norge Nevrokirurg i Fødselshjelp og kvinnesyk-
dommer 

   

Land 

Lyflækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Augnlækningar 

Lágmarkslengd náms: 3 ár 

Heit i Heit i 
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Ísland Lyflækningar Augnlækningar 

Liechtenstein Innere Medizin  Augenheilkunde 

Norge Indremedisin Øyesykdommer 

   

Land 

Háls-, nef- og eyrnalækn-
ingar 

Lágmarkslengd náms: 3 ár 

Barnalækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Háls-, nef- og eyrnalækn-
ingar 

Barnalækningar 

Liechtenstein Hals-, Nasen- und Ohren-
krankheiten 

Kinderheilkunde 

Norge Øre-nese-halssykdommer Barnesykdommer 

   

Land 

Lungnalækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Þvagfæraskurðlækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Lungnalækningar Þvagfæraskurðlækningar 

Liechtenstein Pneumologie Urologie 

Norge Lungesykdommer Urologi 

   

Land 

Bæklunarskurðlækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Vefjameinafræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Bæklunarskurðlækningar Vefjameinafræði 

Liechtenstein Orthopädische Chirurgie Pathologie 

Norge Ortopedisk kiru rgi Patologi 

   

Land 

Taugalækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Geðlækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Taugalækningar Geðlækningar 

Liechtenstein Neurologie Psychiatrie und Psycho-
therapie 

Norge Nevrologi Psykiatri 

   

Land 

Geislagreining  

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Geislameðferð  

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 
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Ísland Geislagreining  

Liechtenstein Medizinische Radio -
logie/Rad iodiagnostik 

Medizinische Radio -
logie/Rad io-Onkologie 

Norge Radio logi  

   

Land 

Lýtalækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Klínísk líffræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Lýtalækningar  

Liechtenstein Plastische- und Wiederher-
stellungschirurg ie 

 

Norge Plastikkirurg i  

   

Land 

Sýklafræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Klínísk lífefnafræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Sýklafræði Klínísk lífefnafræði 

Liechtenstein   

Norge Medisinsk mikrobiologi Klinisk kjemi 

   

Land 

Ónæmisfræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Brjóstholsskurðlækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Ónæmisfræði Brjóstholsskurðlækningar 

Liechtenstein Allergo logie und klin ische 
Immunologie 

Herz- und thorakale 
Gefässchirurg ie 

Norge Immunologi og trans-
fusjonsmedisin  

Thoraxkirurg i 

   

Land 

Barnaskurðlækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Æðaskurðlækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Barnaskurðlækningar Æðaskurðlækningar 

Liechtenstein Kinderchirurgie  

Norge Barnekirurgi Karkirurgi 

   

Land 

Hjartalækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Meltingarlækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 
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Ísland Hjartalækningar Meltingarlækningar 

Liechtenstein Kardio logie Gastroenterologie 

Norge Hjertesykdommer Fordøyelsessykdommer 

   

Land 

Gigtarlækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Blóðmeinafræði 

Lágmarkslengd náms: 3 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Gigtarlækningar Blóðmeinafræði 

Liechtenstein Rheumatologie Hämatologie 

Norge Revmatologi Blodsykdommer 

   

Land 

Efnaskipta- og 
innkirtlalækningar 

Lágmarkslengd náms: 3 ár 

Orku- og 
endurhæfingarlækningar 

Lágmarkslengd náms: 3 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Efnaskipta- og innkirt la-
lækningar 

Orku- og endurhæfingar-
lækningar 

Liechtenstein Endokrinologie-Diabeto-
logie 

Physikalische Medizin und 
Rehabilitation 

Norge Endokrinologi Fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

   

Land 

Taugageðlækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Húð- og kynsjúk-
dómalækningar 

Lágmarkslengd náms: 3 ár 

Heit i Heit i 

Ísland  Húð- og kynsjúkdómalækn-
ingar 

Liechtenstein  Dermato logie und Venereo-
logie 

Norge  Hud- og veneriske syk-
dommer 

   

Land 

Geislalækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Barna- og 
unglingageðlækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Geislalækningar Barna- og unglingageð-
lækningar 

Liechtenstein  Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psycho-
therapie 
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Norge  Barne- og ungdoms-
psykiatri 

   

Land 

Öldrunarlækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Nýrnalækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Öldrunarlækningar Nýrnalækningar 

Liechtenstein Geriatrie Nephrologie 

Norge Geriatri Nyresykdommer 

   

Land 

Smitsjúkdómar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Félagslækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Smitsjúkdómar Félagslækningar 

Liechtenstein Infekt iologie Prävention und Gesund-
heitswesen 

Norge Infeksjonssykdommer Samfunnsmedisin  

   

Land 

Lyfjafræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Atvinnulækningar 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Lyfjafræði Atvinnulækningar 

Liechtenstein Klinische Pharmako logie 
und Toxiko logie 

Arbeitsmedizin 

Norge Klinisk farmakologi Arbeidsmedisin 

   

Land 

Ofnæmislækningar 

Lágmarkslengd náms: 3 ár 

Ísótópagreining 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Ofnæmislækningar Ísótópagreining  

Liechtenstein Allergolog ie und klin ische 
Immunologie 

Nuklearmedizin  

Norge  Nukleærmedisin 

   

Land 

Kynsjúkdómafræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Hitabelt issjúkdómafræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland   

Liechtenstein  Tropenmedizin 
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Norge   

   

Land 

Meltingarfæraskurð lækning
ar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Slysa- og bráðalækningar 

Lágmarkslengd náms: 5 ár 

Heit i Heit i 

Ísland   

Liechtenstein   

Norge Gastroenterologisk kirurgi  

   

Land 

Klínísk taugalífeð lisfræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Tann-, munn- og 
kjálkaskurðlækningar 

(undirstöðunám í 
læknisfræði og 

tannlækningum) 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heit i Heit i 

Ísland Klínísk taugalífeðlis fræði  

Liechtenstein  Kiefer- und Gesichts-
chirurgie 

Norge Klinisk nevrofysiologi Kjevekirurgi og munnhule-
sykdommer 

 

iv) Undir undirfyrirsögninni „5.1.4. Vitnisburður um formlega menntun 
og hæfi heimilislækna“: 

 

Land 
Vitnis burður um 

formlega menntun 
og hæfi 

Starfsheiti Viðmiðunardagsetn-
ing 

Ísland Almennt heimilis-
lækningaleyfi 
(Evrópulækninga-
leyfi) 

Almennur heimilis-
læknir (Evrópu-
læknir) 

31. desember1994 

Liechtenstein    

Norge Bevis for 
kompetanse som 
allmenn-
praktiserende lege 

Allmenn-
praktiserende lege 

31. desember1994 

 

b) Undir fyrirsögninni „V.2. HJÚKRUNARFRÆÐINGUR Í ALMENNRI 
HJÚKRUN“: 

i) Undir undirfyrirsögninni „5.2.2. Vitnisburður um formlega menntun 
og hæfi hjúkrunarfræðinga í almennri hjúkrun“: 
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Land 

Vitnis burður 
um formlega 
menntun og 

hæfi 

Stofnunin sem 
veitir v itnisburð 
um menntun og 

hæfi 

Starfsheiti Viðmiðunar-
dagsetning 

Ísland 1. B.Sc. í hjúkr-
unarfræði 

1. Háskóli 
Íslands 

Hjúkrunarfræð-
ingur 

1. janúar 1994 

 2. B.Sc. í hjúkr-
unarfræði 

2. Háskólinn á 
Akureyri 

  

 3. Hjúkrunar-
próf 

3. Hjúkrunar-
skóli Íslands 

  

Liechtenstein Prófskírtein i, 
vottorð og 
annar vitnis-
burður frá öðru 
ríki sem tilskip-
un þessi tekur 
til og talið er 
upp í þessum 
viðauka 

Lögbær 
yfirvöld  

Krankenschwes
ter – Kranken-
pfleger 

1. maí 1995 

Norge Vitnemål fo r 
bestått 
sykepleierut-
danning 

Høgskole Sykepleier 1. janúar 1994 

 

c) Undir fyrirsögninni „V.3. TANNLÆKNAR“: 

i) Undir undirfyrirsögninni „5.3.2. Vitnisburður um formlega 
grunnmenntun og hæfi tannlækna“: 

 

Land 

Vitnis burður 
um formlega 
menntun og 

hæfi 

Stofnunin 
sem veit ir 
vitnisburð 

um menntun 
og hæfi 

Vottorð sem 
fylgir vitnis-

burði 
Starfsheiti Viðmiðunar-

dagsetning 

Ísland Próf frá 
tannlækna-
deild 
Háskóla 
Íslands 

Tannlækna-
deild 
Háskóla 
Íslands 

 Tannlæknir 1. janúar 
1994 

Liechten-
stein 

Prófskírtein i
, vottorð og 
annar vitnis-
burður frá 
öðru ríki 
sem tilskip-
un þessi 
tekur til og 
talið er upp í 
þessum við-
auka 

Lögbær 
yfirvöld  

Vottorð 
lögbærra 
yfirvalda um 
að 
starfsþjálfun 
sé lokið  

Zahnarzt 1. maí 1995 

Norge Vitnemål fo r 
fullført grad 
candidata/ca
ndidatus 

Odonto-
logisk 
universitets-
fakultet  

 Tannlege 1. janúar 
1994 
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odontologia
e, skamm-
stafað: 
cand.odont. 

 

ii) Undir undirfyrirsögninni „5.3.3. Vitnisburður um menntun og hæfi 
sérmenntaðra tannlækna“: 

 
Tannréttingar 

Land 
Vitnis burður um 

formlega menntun 
og hæfi 

Stofnunin sem veitir 
vitnisburð um 

menntun og hæfi 

Viðmiðunardagsetn-
ing 

Ísland    

Liechtenstein    

Norge Bevis for gjennom-
gått spesialistut-
danning i kjeveorto-
pedi 

Odontologisk 
universitetsfakultet 

1. janúar 1994 

    

Tannskurðlækningar 

Land 
Vitnis burður um 

formlega menntun 
og hæfi 

Stofnunin sem veitir 
vitnisburð um 

menntun og hæfi 

Viðmiðunardagsetn-
ing 

Ísland    

Liechtenstein    

Norge Bevis for gjennom-
gått spesialistut-
danning i oral-
kirurgi 

Odontologisk 
universitetsfakultet 

1. janúar 1994 

 

d) Undir fyrirsögninni „V.4. DÝRALÆKNAR“: 

i) Undir undirfyrirsögninni „5.4.2. Vitnisburður um menntun og hæfi 
dýralækna“: 

 

Land 

Vitnis burður 
um formlega 
menntun og 

hæfi 

Stofnunin sem 
veitir v itnisburð 
um menntun og 

hæfi 

Vottorð sem 
fylgir vitnis-

burði 

Viðmiðunar-
dagsetning 

Ísland Prófskírtein i, 
vottorð og 
annar vitnis-
burður frá öðru 
ríki sem tilskip-
un þessi tekur 
til og talið er 
upp í þessum 
viðauka 

Lögbær 
yfirvöld  

Vottorð 
lögbærra yfir-
valda um að 
starfsþjálfun sé 
lokið 

1. janúar 1994 
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Liechtenstein Prófskírtein i, 
vottorð og 
annar vitnis-
burður frá öðru 
ríki sem tilskip-
un þessi tekur 
til og talið er 
upp í þessum 
viðauka 

Lögbær 
yfirvöld  

Vottorð 
lögbærra yfir-
valda um að 
starfsþjálfun sé 
lokið 

1. maí 1995 

Norge Vitnemål fo r 
fullført grad 
candidata/cand
idatus 
medicinae 
veterinariae, 
skammstafað: 
cand.med.vet. 

Norges 
veterinærhøg-
skole 

 1. janúar 1994 

 

e) Undir fyrirsögninni „V.5. LJÓSMÆÐUR“: 

i) Undir undirfyrirsögninni „5.5.2. Vitnisburður um formlega menntun 
og hæfi ljósmæðra“: 

 

Land 

Vitnis burður 
um formlega 
menntun og 

hæfi 

Stofnunin sem 
veitir v itnisburð 
um menntun og 

hæfi 

Starfsheiti Viðmiðunar-
dagsetning 

Ísland 1. Embættis-
próf í ljós-
móðurfræði 

1. Háskóli 
Íslands 

Ljósmóðir 1. janúar 1994 

 2. Próf í ljós-
mæðrafræðum 

2. Ljósmæðra-
skóli Íslands 

  

Liechtenstein Prófskírtein i, 
vottorð og 
annar vitnis-
burður frá öðru 
ríki sem tilskip-
un þessi tekur 
til og talið er 
upp í þessum 
viðauka 

Lögbær 
yfirvöld  

Hebamme 1. maí 1995 

Norge Vitnemål fo r 
bestått jordmor-
utdanning 

Høgskole Jordmor 1. janúar 1994 

 

f) Undir fyrirsögninni „V.6. LYFJAFRÆÐINGAR“: 

i) Undir undirfyrirsögninni „5.6.2. Vitnisburður um formlega menntun 
og hæfi lyfjafræðinga“: 

 

Land 
Vitnis burður 
um formlega 
menntun og 

Stofnunin sem 
veitir v itnisburð 
um menntun og 

Vottorð sem 
fylgir prófskír-

teininu 

Viðmiðunar-
dagsetning 
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hæfi hæfi 

Ísland Próf í 
lyfjafræði 

Háskóli Íslands  1. janúar 1994 

Liechtenstein Prófskírtein i, 
vottorð og 
annar vitnis-
burður frá öðru 
ríki sem tilskip-
un þessi tekur 
til og talið er 
upp í þessum 
viðauka 

Lögbær 
yfirvöld  

Vottorð 
lögbærra yfir-
valda um að 
starfsþjálfun sé 
lokið 

1. maí 1995 

Norge Vitnemål fo r 
fullført grad 
candidata/candi
datus 
pharmaciae, 
skammstafað: 
cand.pharm. 

Universitetsfak
ultet 

 1. janúar 1994 

 

g) Undir fyrirsögninni „V.7. ARKITEKTAR“: 

i) Undir undirfyrirsögninni „5.7.1. Vitnisburður um formlega menntun 
og hæfi arkitekta sem viðurkenndur er skv. 46. gr.“: 

 

Land 

Vitnis burður 
um formlega 
menntun og 

hæfi 

Stofnunin sem 
veitir v itnisburð 
um menntun og 

hæfi 

Vottorð sem 
fylgir vitnis-

burði 

Viðmiðunar-
skólaár 

Ísland Prófskírtein i, 
vottorð og 
annar vitnis-
burður frá öðru 
ríki sem tilskip-
un þessi tekur 
til og talið er 
upp í þessum 
viðauka 

Lögbær 
yfirvöld  

Vottorð 
lögbærra yfir-
valda um að 
starfsþjálfun sé 
lokið 

 

Liechtenstein – Dipl.-Arch. 
FH 
Für Archi-
tekturstudien-
kurse, die im 
akademischen 
Jahr 1999/2000 
aufgenommen 
wurden, ein-
schliesslich für 
Studenten, die 
das Studien-
programm 
Model B b is 
zum 
akademischen 
Jahr 2000/2001 

Fachhoch-
schule 
Liechtenstein 

 1999/2000 
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belegten, vor-
ausgesetzt dass 
sie sich im 
akademischen 
Jahr 2001/2002 
einer zusätz-
lichen und 
kompensa-
torischen Aus-
bildung unter-
zogen. 

Norge – Sivilarkitekt 1. Norges 
teknisk-natur-
vitenskaplige 
universitet 
(NTNU) 

 1997/1998 

  2. Arkitektur- 
og designhøg-
skolen i Oslo 
(AHO) (fyrir 
29. október 
2004 Arkitekt-
høgskolen i 
Oslo) 

  

  3. Bergen 
Arkitekt Skole 
(BAS) 

  

 – Master i arki-
tektur 

1. Norges 
teknisk-natur-
vitenskaplige 
universitet 
(NTNU) 

 1999/2000 

  2. Arkitektur- 
og designhøg-
skolen i Oslo 
(AHO) (fyrir 
29. október 
2004 Arkitekt-
høgskolen i 
Oslo) 

 1998/1999 

  3. Bergen 
Arkitekt Skole 
(BAS) 

 2001/2002 

 
E) Eftirfarandi bætist við í VI. viðauka „Áunnin réttindi sem gilda um 

starfsgreinarnar sem eru háðar viðurkenningu á grundvelli samræmingar á 
lágmarkskröfum um menntun“: 

 

Land Vitnis burður um formlega menntun og hæfi Viðmiðunar-
skólaár 

Ísland Prófskírtein i, vottorð og annar vitnisburður frá öðru 
ríki sem t ilskipun þessi tekur til og talið er upp í 
þessum viðauka, ásamt vottorði lögbærra yfirvalda 
um að starfsþjálfun sé lokið 

 

Liechtenstein Prófskírtein i frá „Fachhochschule“ (Dipl.-Arch. 1997/1998 
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(FH)) 

Norge – Prófskírtein i (sivilarkitekt) frá „Norges tekniske 
høgskole (NTH)“, frá 1. janúar 1996 „Norges 
teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)“, 
„Arkitekthøgskolen i Oslo“ og „Bergen Arkitekt 
Skole (BAS)“ 

– Aðildarskírteini „Norske Arkitekters 
Landsforbund“ (NAL) ef hlutaðeigandi hefur 
stundað námið í ríki sem t ilskipun þessi tekur til 

1996/1997 

 
5. Eftirfarandi liður bætist við á eftir hinum nýja lið 1c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

1999/42/EB): 

„1d. 32007 D 0172: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/172/EB frá 19. mars 
2007 um að skipa hóp samræmingaraðila til að fjalla um viðurkenningu á 
starfsmenntun og hæfi (Stjtíð. ESB L 79, 20.3.2007, bls. 38). 

Tilhögun samstarfs við sérfræðinga frá Liechtenstein, Íslandi og Noregi í samræmi 
við 101. gr. samningsins: 

Hverju EFTA-ríki er heimilt, í samræmi við ákvæði 1. mgr. 4. gr. ákvörðunar fram-
kvæmdastjórnarinnar 2007/172/EB, að tilnefna áheyrnarfulltrúa til að sitja fundi 
hóps samræmingaraðila til að fjalla um viðurkenningu á starfsmenntun og hæfi. 

Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna skal senda þátttakendum fundarboð og 
viðeigandi gögn með tilhlýðilegum fyrirvara.“ 

 
6. Brott falli texti liðar 1a (tilskipun ráðsins 89/48/EBE), liðar 1b (tilskipun ráðsins 

92/51/EBE), liðar 1c (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/42/EB), 3. liðar (tilskip-
un ráðsins 81/1057/EBE), 18. liðar (tilskipun ráðsins 85/384/EBE), 58. liðar (ákvörðun 
ráðsins 85/368/EBE), 62. liðar (tilmæli ráðsins 75/366/EBE), 63. liðar (tilmæli ráðsins 
75/367/EBE), 64. liðar (375 Y 0701(01): greinargerðir ráðsins) og 65. liðar (tilmæli ráðs-
ins 86/458/EBE). 

 
7. Brott falli texti 4. liðar (tilskipun ráðsins 93/16/EBE), 8. liðar (tilskipun ráðsins 

77/452/EBE), 9. liðar (tilskipun ráðsins 77/453/EBE), 10. liðar (tilskipun ráðsins 
78/686/EBE), 11. liðar (tilskipun ráðsins 78/687/EBE), 12. liðar (tilskipun ráðsins 
78/1026/EBE), 13. liðar (tilskipun ráðsins 78/1027/EBE), 14. liðar (tilskipun ráðsins 
80/154/EBE), 15. liðar (tilskipun ráðsins 80/155/EBE), 16. liðar (tilskipun ráðsins 
85/432/EBE), 17. liðar (tilskipun ráðsins 85/433/EBE), 59. liðar (C/81/74/bls. 1: 
orðsending frá framkvæmdastjórninni), 60. liðar (374 Y 0820(01): ályktun ráðsins), 61. 
liðar (389 L 0048: greinargerð ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar), 67. liðar 
(378 Y 0824(01): greinargerð ráðsins), 68. liðar (tilmæli ráðsins 78/1029/EBE), 69. liðar 
(378 Y 1223(01): greinargerðir ráðsins), 70. liðar (tilmæli ráðsins 85/435/EBE) og 71. 
liðar (tilmæli ráðsins 85/386/EBE), ásamt tilheyrandi fyrirsögnum. 

 


