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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1190 

frá 11. ágúst 2020 

um leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/983 um málsmeðferð við útgáfu evrópska 

fagskírteinisins og beitingu viðvörunarkerfisins samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og  

ráðsins 2005/36/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun 

og hæfi (1), einkum 7. mgr. 4. gr. a, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Skv. 1. mgr. 20. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/983 (2) þarf lögbært yfirvald gisti-

aðildarríkis varðandi staðfestu og það að veita þjónustu tímabundið og óreglulega skv. 4. mgr. 7. gr. tilskipunar 

2005/36/EB fyrst að taka nokkrar ákvarðanir. Þar á meðal er ákvörðun um að framlengja gildistíma evrópska fagskír-

teinisins. 

2) Ákvæði 4. mgr. 7. gr. tilskipunar 2005/36/EB gilda hins vegar einungis þegar þjónusta skal veitt í fyrsta sinn. Ákvörðun 

um að framlengja gildistíma evrópska fagskírteinisins, í tengslum við 1. mgr. 20. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 

2015/983, skiptir því ekki máli. 

3) Því ætti að leiðrétta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/983 til samræmis við það. 

4) Ráðstöfunin, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, er í samræmi við álit nefndarinnar um viðurkenningu á faglegri 

menntun og hæfi sem um getur í 1. mgr. 58. gr. tilskipunar 2005/36/EB. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað 1. mgr. 20. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/983 kemur eftirfarandi: 

„1. Varðandi staðfestu og það að veita þjónustu tímabundið og óreglulega skv. 4. mgr. 7. gr. tilskipunar 2005/36/EB 

skal lögbært yfirvald gistiaðildarríkis annaðhvort taka ákvörðun um að gefa út evrópskt fagskírteini, ákvörðun um að synja 

um útgáfu evrópsks fagskírteinis eða ákvörðun um beitingu uppbótarráðstafana samkvæmt fjórðu undirgrein 4. mgr. 7. gr. 

eða 14. gr. tilskipunar 2005/36/EB.“ 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 262, 12.8.2020, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 299/2021 frá 

29. oktober 2021 um breytingu á VII. viðauka (Gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/983 frá 24. júní 2015 um málsmeðferð við útgáfu evrópska fagskírteinisins 

og beitingu viðvörunarkerfisins samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB (Stjtíð. ESB L 159, 25.6.2015, bls. 27). 

2021/EES/74/30 



Nr. 74/230 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.11.2021 

 

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 11. ágúst 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


