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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 98/21/EB 2001/EES/51/05

frá 8. apríl 1998

um breytingu á tilskipun ráðsins 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(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
49. gr., 57. gr. (fyrsta og þriðja málslið 1. og 2. mgr.) og
66. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/16/EBE frá 5. apríl 1993
um að greiða fyrir frjálsum flutningum lækna og um
gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum þeirra,
vottorðum og öðrum vitnisburði um formlega menntun og
hæfi (1), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 97/50/EB (2), einkum 44. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Holland hefur lagt fram rökstudda beiðni um að heitinu yfir
atvinnusjúkdómalækningar verði breytt, að því er varðar það
aðildarríki, í skránni yfir sérgreinar læknisfræðinnar sem
stundaðar eru í tveimur eða fleiri aðildarríkjum.

Belgía og Lúxemborg hafa lagt fram rökstudda beiðni um að
atvinnusjúkdómalækningum verði, að því er varðar þau
aðildarríki, bætt við skrána yfir sérgreinar læknisfræðinnar
sem stundaðar eru í tveimur eða fleiri aðildarríkjum.

Svíþjóð hefur lagt fram rökstudda beiðni um að
félagslækningum verði, að því er varðar það aðildarríki, bætt
við skrána yfir sérgreinar læknisfræðinnar sem stundaðar eru
í tveimur eða fleiri aðildarríkjum.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í
samræmi við álit nefndar háttsettra embættismanna um
almannaheilbrigði sem kveðið var á um í ákvörðun ráðsins
75/365/EBE (3).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru  hér með gerðar á 2. mgr. 7. gr.
tilskipunar 93/16/EBE:

a) Eftirfarandi bætist við undir „atvinnusjúkdóma-
lækningar“:

„Belgía: médecine du travail/arbeidsgeneeskunde,

Lúxemborg: médecine du travail“.

b) Undir „atvinnusjúkdómalækningar“ komi heitið „arbeid
en gezondheid“ í stað „arbeids- en bedrijfsgeneeskunde“
að því er varðar Holland.

c) Eftirfarandi bætist við undir „félagslækningar“:

„Svíþjóð: Socialmedicin“.

2. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir
31. desember 1998. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari
reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni þau
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni er
tilskipun þessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 8. apríl 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Mario MONTI

framkvæmdastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 119, 22.4.1998, bls. 15, var nefnd í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2000 frá 27. október 2000 um
breytingu á VII. viðauka (Gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi)
við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna
nr. 2, 11.1.2001, bls. 6.
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