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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/
EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri 
menntun og hæfi (1), einkum annarri málsgrein 11. gr. og 
annarri málsgrein 26. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Austurríki hefur lagt fram beiðni um að bætt verði við 
II. viðauka við tilskipun 2005/36/EB tíu námsáætlunum 
varðandi heilbrigðisþjónustu. Þessar námsáætlanir eru 
lögverndaðar með reglugerðinni um sérstök verkefni innan 
heilbrigðisþjónustu (Gesundheits- und Krankenpflege-
Spezialaufgaben-Verordnung (GuK-SV) BGBl II nr. 
452/2005) og reglugerðinni um kennslu og stjórnun innan 
heilbrigðisþjónustu (Gesundheits- und Krankenpflege-
Lehr- und Führungsaufgaben-Verordnung (GuK-LFV) 
BGBl II nr. 453/2005).

2) Þar sem þessar austurrísku námsáætlanir eru á 
samsvarandi námsstigi og kveðið er á um í i. lið c-liðar 
11. gr. tilskipunar 2005/36/EB og tryggja sambærileg 
fagleg gæði og undirbúa nemann undir sambærilega 
ábyrgð og verkefni er réttlætanlegt að fella þær inn í II. 
viðauka við tilskipun 2005/36/EB á grundvelli ii. liðar 
c-liðar 11. gr.

3) Portúgal hefur lagt fram rökstudda beiðni um að sérnám 
í krabbameinslækningum verði fellt inn í lið 5.1.3 í  
V. viðauka við tilskipun 2005/36/EB.

4) Með krabbameinslækningum er stefnt að kerfistengd 
meðferð (e. systemic treatment) krabbameina. 
Meðferð krabbameinssjúklinga hefur breyst verulega á 
síðastliðnum áratug með framförum í vísindum. Sérnám 
í krabbameinslækningum er ekki tilgreint í lið 5.1.3 í  
V. viðauka við tilskipun 2005/36/EB. Krabbameins-

lækningar hafa þó þróast sem sjálfstætt sérnám innan 
læknisfræði í meira en tveimur fimmtu aðildarríkjanna 
sem réttlætir að þær verði felldar inn í lið 5.1.3 í V. 
viðauka við tilskipun 2005/36/EB.

5) Til þess að tryggja að sérnám í læknisfræði sé á 
nægilega háu stigi skal gerð krafa um að sérnám í 
krabbameinslækningum taki að lágmarki fimm ár áður en 
það fær sjálfkrafa viðurkenningu.

6) Frakkland hefur lagt fram rökstudda beiðni um að sérnám 
í læknisfræðilegri erfðafræði verði fellt inn í lið 5.1.3 í  
V. viðauka við tilskipun 2005/36/EB.

7) Læknisfræðileg erfðafræði er sérgrein sem speglar öra 
þróun þekkingar á sviði erfðafræði og áhrif hennar 
á fjölmargar sérgreinar, s.s. krabbameinslækningar, 
fósturlækningar, barnalækningar og meðferð langvinnra 
sjúkdóma. Læknisfræðileg erfðafræði gegnir vaxandi 
hlutverki í rannsóknum og forvörnum gegn fjölmörgum 
sjúkdómum. Sérnám í læknisfræðilegri erfðafræði er ekki 
tilgreint í lið 5.1.3 í V. viðauka við tilskipun 2005/36/
EB. Hún hefur þó þróast sem sjálfstætt sérnám innan 
læknisfræði í meira en tveimur fimmtu aðildarríkjanna 
sem réttlætir að hún verði felld inn í lið 5.1.3 í V. viðauka 
við tilskipun 2005/36/EB.

8) Til þess að tryggja að sérnám í læknisfræði sé á nægilega 
háu stigi skal gerð krafa um að sérnám í  læknisfræðilegri 
erfðafræði taki að lágmarki fjögur ár áður en það fær 
sjálfkrafa viðurkenningu.

9) Því ber að breyta tilskipun 2005/36/EB til samræmis við 
það.

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndar um viðurkenningu á 
faglegri menntun og hæfi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. og V. viðauka við tilskipun 2005/36/EB er breytt 
eins og segir í viðaukanum við þessa reglugerð.

REGLUGERÐ FRAmkvæmdASTjóRNARINNAR (ESB) nr. 213/2011 

frá 3. mars 2011

um breytingu á II. og v. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB um viðurkenningu á 
faglegri menntun og hæfi (*)

2012/EES/19/03

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 59, 4.3.2011, bls. 4. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 134/2011 frá 2. 
desember 2011 um breytingu á VII. viðauka (Gagnkvæm viðurkenning 
á starfsmenntun og hæfi) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 16, 15.3.2012, bls. 24.

(1) Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22.
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 3. mars 2011. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel Barroso 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II. og V. viðauka við tilskipun 2005/36/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í 1. lið II. viðauka, undir „í Austurríki“, bætist eftirfarandi við: 

„— sérnám í umönnun barna og ungmenna („Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“), 

— sérnám í geðhjúkrun („Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“), 

— sérnám í gjörgæsluhjúkrun („Sonderausbildung in der Intensivpflege“), 

— sérnám í gjörgæsluhjúkrun barna („Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege“), 

— sérnám í svæfingahjúkrun („Sonderausbildung in der Anästhesiepflege“), 

— sérnám í hjúkrun skilunarsjúklinga („Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie“), 

— sérnám í skurðhjúkrun („Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich“), 

— sérnám í sýkingavörnum á sjúkrahúsum („Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene“), 

— sérnám til kennslu í hjúkrunarfræðum („Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und 
Krankenpflege“), 

— sérnám í hjúkrunarstjórnun („Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege“),  

sem felur í sér a.m.k. 13 ára og sex mánaða til 14 ára nám alls, sem samanstendur af a.m.k. tíu ára almennri menntun, 
frekara þriggja ára grunnnámi í hjúkrunarfræðum og sex til 12 mánaða sérnámi í sérhæfðum kennslu- eða 
stjórnunarverkefnum.“ 

2. Eftirfarandi tafla bætist við lið 5.1.3 í V. viðauka: 

„Land 
Krabbameinslækningar Lágmarkslengd náms: 5 ár Læknisfræðileg erfðafræði 

Lágmarkslengd náms: 4 ár 

Heiti Heiti 

Belgique/België/Belgien Oncologie médicale/ Medische oncologie | 

България Медицинска онкология Медицинска генетика 

Česká republika Klinická onkologie Lékařská genetika 

Danmark  Klinisk genetik 

Deutschland  Humangenetik 

Eesti  Meditsiinigeneetika 

Ελλάς Παθολογική Ογκολογία  

España   

France Oncologie Génétique médicale 

Ireland Medical oncology Clinical genetics 

Italia Oncologia medica Genetica medica 

Κύπρος Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία  

Latvija Onkoloģija ķīmijterapija Medicīnas ģenētika 
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Land 

Krabbameinslækningar 
Lágmarkslengd náms: 

5 ár 

Læknisfræðileg erfðafræði 
Lágmarkslengd náms: 

4 ár 

Heiti Heiti 

Lietuva Chemoterapinė onkologija Genetika 

Luxembourg Oncologie médicale Médecine génétique 

Magyarország Klinikai onkológia Klinikai genetika 

Malta   

Nederland  Klinische genetica 

Österreich  Medizinische Genetik 

Polska Onkologia kliniczna Genetyka kliniczna 

Portugal Oncologia médica Genética médica 

România Oncologie medicala Genetica medicala 

Slovenija Internistična onkologija Klinična genetika 

Slovensko Klinická onkológia Lekárska genetica 

Suomi/Finland  Perinnöllisyyslääketiede/ 
Medicinsk genetik 

Sverige   

United Kingdom Medical oncology Clinical genetics“ 

 
 
 
 
 


