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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 49, artikkel 57 nr. 1 og nr. 2 første og
tredje punktum og artikkel 66,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 28. mai 1997,
og

ut fra følgende betraktninger:

Det må innføres hensiktsmessige framgangsmåter for
ajourføring av artikkel 5 nr. 3, artikkel 7 nr. 2 og artikkel 26 og
27 i direktiv 93/16/EØF(4) i betraktning av de hyppige
endringene i utdanningen innen og betegnelsen på de
medisinske spesialitetene i de forskjellige medlemsstatene.

Gjennom anvendelse av slike framgangsmåter, som er fastlagt
i rådsbeslutning 87/373/EØF av 13. juli 1987 om fastsettelse
av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-
myndighet som er tillagt Kommisjonen(5), ville effektiviteten i
beslutningsprosessen i Fellesskapet kunne økes, noe som ville
lette den faktiske utøvelsen av etableringsretten og adgangen
til å yte tjenester for leger med spesialistutdanning, hvis
rettigheter avhenger av at de ovennevnte bestemmelser blir
ajourført.

Framgangsmåtene fastsatt i rådsbeslutning 87/373 EØF bør
anvendes på grunnlag av den modus vivendi(6) for
komitébehandling som er avtalt mellom Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen, inntil det er foretatt en revisjon av
traktatene i samsvar med artikkel N nr. 2 i traktaten om Den
europeiske union.

Det er nødvendig å ajourføre artikkel 5 nr. 3 og artikkel 7 nr. 2
med hensyn til medisinske spesialiteter som er godkjent av
minst to medlemsstater, og å føye til disse medlemsstatene i de
aktuelle listene over betegnelser på spesialiteter så snart
utdanningen i vedkommende medlemsstater oppfyller
minstekravene fastsatt i direktiv 93/16/EØF.

I artikkel 26 og 27 i nevnte direktiv bør det fastsettes
minstekrav til utdanningens varighet for de nye spesialitetene
som innføres i direktivet, og de øvrige minstekravene bør
ajourføres etter behov.

Med rådgivende bistand av embetsmannskomiteen for
folkehelse nedsatt ved beslutning 75/365/EØF(7) kan
Kommisjonen foreta de nødvendige endringer i artikkel 5 nr. 3
og artikkel 7 nr. 2.

Når komiteen bistår Kommisjonen i forbindelse med endring
av artikkel 26 og 27, bør den opptre som forvaltningskomité.

Den rådgivende komité for legeutdanning nedsatt under
Kommisjonen ved beslutning 75/364/EØF(8) oversender
Kommisjonen og medlemsstatene sine uttalelser og
anbefalinger i forbindelse med gjennomføringen av direktiv
93/16/EØF.

For medlemsstatenes borgere som har diplom utstedt av
tredjestater, bør eventuelle problemer i forbindelse med
gjennomføringen av sektordirektivene drøftes innenfor
rammen av den generelle ordning for godkjenning av diplomer
for høyere yrkesrettet opplæring –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/50/EF

av 6. oktober 1997

om endring av direktiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger
og om gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis

og andre kvalifikasjonsbevis(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 291 av 24.10.1997, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 190/1999 av 17. desember 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 389 av 31.12.1994, s. 19, og EFT C 28 av 1.2.1996, s. 7.

(2) EFT C 133 av 31.5.1995, s. 10.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 29. juni 1995 (EFT C 183 av 17.7.1995, s.
24), Rådets felles holdning av 18. juni 1996 (EFT C 248 av 26.8.1996, s.
71) og europaparlamentsbeslutning av 22. oktober 1996 (EFT C 347 av
18.11.1996, s. 31). Europaparlamentsbeslutning av 17. juli 1997.
Rådsbeslutning av 24. juli 1997.

(4) EFT L 165 av 7.7.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av

1994.

(5) EFT L 197 av 18.7.1987, s. 33.

(6) EFT C 102 av 4.4.1996, s. 1.

(7) EFT L 167 av 30.6.1975, s. 19. Beslutningen sist endret ved beslutning

80/157/EØF (EFT L 33 av 11.2.1980, s. 15).

(8) EFT L 167 av 30.6.1975, s. 17.
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Artikkel 1

I direktiv 93/16/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 5 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Listen over betegnelser i nr. 3 skal endres etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 44a nr. 2.»

2) I artikkel 7 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Listen over betegnelser i nr. 2 skal endres etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 44a nr. 2.»

3) I artikkel 26 og 27 tilføyes følgende ledd:

«Listen over minstekrav til spesialistutdanningens
varighet i denne artikkel skal endres etter framgangs-
måten fastsatt i artikkel 44a nr. 3.»

4) Ny artikkel 44a skal lyde:

«Artikkel 44a

1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne
artikkel, skal Kommisjonen bistås av embetsmanns-
komiteen for folkehelse nedsatt ved beslutning
75/365/EØF(*).

2. Kommisjonens representant skal framlegge for
komiteen et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen
skal uttale seg om utkastet, om nødvendig ved
avstemning, innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver
medlemsstat ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt
protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til
komiteens uttalelse. Kommisjonen skal underrette
komiteen om på hvilken måte den har tatt hensyn til
uttalelsen.

3. Kommisjonens representant skal framlegge for
komiteen et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen
skal uttale seg om utkastet innen en frist som lederen kan

fastsette etter hvor mye saken haster. Uttalelsen skal
avgis med det flertall som er fastsatt i traktatens artikkel
148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe etter
forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen
skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter
ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke
avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen
omgående underrette Rådet om dem.

I dette tilfellet:

a) skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene
den har vedtatt, i to måneder regnet fra den dag
underretningen ble gitt,

b) kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen
beslutning innen fristen fastsatt i bokstav a).

(*) EFT L 167 av 30.6.1975, s. 19. Beslutningen sist endret ved

beslutning 80/157/EØF (EFT L 33 av 11.2.1980, s. 15).»

Artikkel 2

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. oktober 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES J. POOS

President Formann



Erklæring fra Kommisjonen

Vedrørende betraktning 7b (ny)

Kommisjonen understreker at et av de aktuelle problemer som må drøftes, er nødvendigheten av å fastsette
likeverdighet for legediplomer oppnådd utenfor Den europeiske union.
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