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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(*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
49. gr., 57. gr. (fyrsta og þriðja málslið 1. og 2. mgr.) og 
66. gr., 
 
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 
 
að höfðu samráði við efnahags- og félagsmálanefndina (2), 
 
í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 
189. gr. b í sáttmálanum (3), með tilliti til sameiginlegs texta 
sem sáttanefndin samþykkti 28. maí 1997, 
 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Nauðsynlegt er að samþykkja viðeigandi málsmeðferð til að 
uppfæra 5. gr. (3. mgr.), 7. gr. (2. mgr.) og 26. og 27. gr. 
tilskipunar 93/16/EBE (4) í ljósi örra breytinga á námi og 
starfsheitum sérfræðilækna í ýmsum aðildarríkjanna.  
 
Með því að beita þeirri málsmeðferð sem er sett fram í 
ákvörðun ráðsins 87/373/EBE frá 13. júlí 1987 sem mælir 
fyrir um aðferðir við beitingu framkvæmdavalds sem falið 
er framkvæmdastjórninni (5), yrði hægt að auka skilvirkni 
ákvarðanatöku bandalagsins, í því skyni að þeim 
sérfræðilæknum með réttindi, sem eru háð því að fyrrnefnd 
réttindi séu uppfærð, sé gert auðveldara um vik að neyta 
staðfesturéttar og réttar til þess að veita þjónustu með 
skilvirkum hætti. 
 
Málsmeðferðinni, sem mælt er fyrir um í ákvörðun 
87/373/EBE, verður beitt á grundvelli bráðabirgðasam-
komulags (6) sem lýtur að málsmeðferð í nefndum og var 
samþykkt af Evrópuþingingu, ráðinu og framkvæmda-
stjórninni þar til að því kemur að sáttmálarnir verði endur-
skoðaðir í samræmi við 2. mgr. greinar N í sáttmálanum um 
Evrópusambandið. 

________________  

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 291, 24.10.1997, bls. 36, var 
nefnd í 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, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna. 

(1) Stjtíð. EB C 389, 31. 12. 1994, bls. 19 og Stjtíð. EB C 28, 1. 2. 1996, 
bls. 7. 

(2) Stjtíð. EB 133, 31.5. 1995, bls. 10. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 29. júní 1995 (Stjtíð. EB C 183, 17. 7. 1995, bls. 

24), sameiginleg afstaða ráðsins frá 18. júní 1996 (Stjtíð. EB C 248, 26. 
8. 1996, bls. 71) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 22. október 1996 
(Stjtíð. EB C 347, 18. 11. 1996, bls. 31). Ákvörðun Evrópuþingsins frá 
17. júlí 1997. Ákvörðun ráðsins frá 24. júlí 1997. 

(4) Stjtíð. EB L 165, 7. 7. 1993, bls. 1. Tilskipuninni var breytt með 
aðildarlögunum frá 1994. 

(5) Stjtíð. EB L 197, 18. 7. 1987, bls. 33 
(6) Stjtíð. EB C 102, 4. 4. 1996, bls. 1. 

Nauðsynlegt er að uppfæra 3. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 7. gr., 
að því er varðar sérfræðigreinar lækna, þá og þegar þær 
hafa verið viðurkenndar af tveimur eða fleiri aðildarríkjum 
og bæta við þeim aðildarríkjum í viðkomandi skrár yfir 
starfsheiti sérfræðilækna, þá og þegar sérfræðimenntun í 
hlutaðeigandi aðildarríkjum fullnægir lágmarkskröfunum 
sem settar eru fram í tilskipun 93/16/EBE. 
 
Nauðsynlegt er að tiltaka lágmarkslengd sérnámsins í 26. og 
27. gr. fyrrnefndrar tilskipunar þegar það er samþykkt og 
uppfæra ber lágmarkslengd annars sérnáms þá og þegar 
nauðsyn krefur. 
 
Framkvæmdastjórnin getur, með aðstoð nefndar um 
almannaheilbrigði, sem skipuð er háttsettum embættis-
mönnum og komið var á fót með ákvörðun 75/365/EBE (7) 
og er til ráðgjafar, gert nauðsynlegar breytingar á 3. mgr. 
5. gr. og 2. mgr. 7. gr.  
 
Meðan á aðstoð téðrar nefndar við framkvæmdastjórnina 
stendur við gerð breytinganna á 26. og 27. gr. er rétt að hún 
starfi sem stjórnsýslunefnd. 
 
Ráðgjafarnefndin um læknanám, sem framkvæmdastjórnin 
stofnaði með ákvörðun 75/364/EBE (8), kemur áliti sínu og 
tilmælum á framfæri við framkvæmdastjórnina í tengslum 
við framkvæmd tilskipunar 93/16/EBE. 
 
Fyrir þá ríkisborgara í aðildarríkjunum, sem hafa hlotið 
vitnisburð um menntun og hæfi í löndum utan bandalagsins, 
ber að fjalla um viðkomandi vandamál í tengslum við fram-
kvæmd atvinnugreinatilskipana innan ramma hins almenna 
kerfis til viðurkenningar á prófskírteinum sem veitt eru að 
lokinni sérfræðimenntun og starfsþjálfun á æðra skólastigi. 
 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Tilskipun 93/16/EBE er breytt sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi 4. mgr. bætist við í 5. gr.: 
 

„4. Breyta skal skrá yfir heiti í 3. mgr. í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
44. gr. a“  

 
2. Eftirfarandi 3. mgr. bætist við í 7. gr.: 
 
________________  

(7) Stjtíð. EB L 167, 30. 6. 1975, bls. 19. Ákvörðuninni var síðast breytt 
með ákvörðun 80/157/EBE (Stjtíð. EB L 33, 11. 2. 1980, bls. 15). 

(8) Stjtíð. EB L 167, 30. 6. 1975, bls. 17. 
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„3. Breyta skal skrá yfir heiti í 2. mgr. í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 
44. gr. a“. 

 
3. Eftirfarandi málsgrein bætist við 26. og 27. gr.: 
 

„Breyta skal skránni yfir sérfræðinám lækna, sem um 
getur í þessari grein, í samræmi við málsmeðferðina 
sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 44. gr. a“. 

 
4. Eftirfarandi grein bætist við: 
 

„44. gr. a 
 

1. Þegar fylgja skal málsmeðferð þeirri, sem mælt er 
fyrir um í þessari grein, skal framkvæmdastjórnin njóta 
aðstoðar nefndar háttsettra embættismanna um almanna-
heilbrigði sem komið var á fót samkvæmt ákvörðun 
75/365/EBE (*). 
 
2. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir 
nefndina drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. 
Nefndin skal skila áliti sínu á drögunum, innan þeirra 
tímamarka sem formaðurinn setur eftir því hversu brýnt 
málið er, með atkvæðagreiðslu ef þörf krefur. 
 
Álitið skal skráð í fundargerð. Þar að auki hefur hvert 
aðildarríki rétt til að láta bóka afstöðu sína í 
fundargerðina. 
 
Framkvæmdastjórnin skal taka ítrasta tillit til álits 
nefndarinnar. Henni ber að greina nefndinni frá því með 
hvaða hætti álit hennar var haft til hliðsjónar. 
 
3. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir 
nefndina drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. 
Nefndin skal skila áliti sínu á drögunum innan þeirra 
tímamarka sem formaðurinn setur eftir því hversu brýnt 
málið er. Álitið skal samþykkt með þeim meirihluta sem  

mælt er fyrir um 2. mgr. 148. gr. sáttmálans þegar um er 
að ræða ákvarðanir sem ráðinu ber að samþykkja að til-
lögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa 
aðildarríkjanna í nefndinni vega eins og mælt er fyrir 
um í þeirri grein. Formaðurinn greiðir ekki atkvæði. 
 
Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanir sem 
öðlast gildi þegar í stað. Séu þessar ráðstafanir hins 
vegar ekki í samræmi við álit nefndarinnar, skal fram-
kvæmdastjórnin tilkynna ráðinu um þær án tafar. 
 
Ef svo ber undir: 

 
a) skal framkvæmdastjórnin fresta framkvæmd ráð-

stafananna, sem hún hefur ákveðið, um tveggja 
mánaða skeið frá dagsetningu orðsendingarinnar; 

 
b) er ráðinu er heimilt að taka aðra ákvörðun með 

auknum meirihluta innan þeirra tímamarka sem um 
getur í a-lið. 

___________________  

(*) Stjtíð. EB L 167, 30. 6. 1975, bls. 19. Ákvörðuninni 
var síðast breytt með ákvörðun 80/157/EBE (Stjtíð. 
EB L 33, 11. 2. 1980, bls. 15).“ 

 
2. gr. 

 
Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

 
3. gr. 

 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 6. október 1997. 
 
Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. M. GIL-ROBLES J. POOS 

forseti. forseti. 

 ___________  



Nr. 14/216  15.3.2001 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 
 

 
  

Yfirlýsing framkvæmdastjórnarinnar 
 
Varðar 7. gr. b (ný) 
 
Framkvæmdastjórnin leggur áherslu á að eitt þeirra vandamála, sem taka þarf á, er þörfin á að 
ákvarða jafngildi prófskírteina sem veitt eru læknum utan Evrópusambandsins.  
 

 _________________________________ 


