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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 54 av 26.2.2000, s. 42, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2000 av 27. oktober 2000
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 2 av 11.1.2001, s. 3

(1) EFT L 209 av 24.7.1992, s. 25.
(2) EFT L 184 av 12.7.1997, s. 31.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 92/51/EØF av 18. juni 1992
om annen generelle ordning for godkjenning av
yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til
direktiv 89/48/EØF(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
97/38/EF(2), særlig artikkel 15, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Regjeringene i Det forente kongerike og Østerrike har
sendt inn begrunnede anmodninger om endring av
vedlegg C og D til direktiv 92/51/EØF.

2) Utdanning til offentlig godkjent sosialrådgiver —
psykiske lidelser og varemerkekonsulent i Det forente
kongerike utgår fra vedlegg C til direktiv 92/51/EØF.
Yrket som offentlig godkjent sosialrådgiver — psykiske
lidelser er ikke lovregulert i Det forente kongerike.
Utdanning til varemerkekonsulent er nå i samsvar med
definisjonen i artikkel 1 bokstav a) første ledd annet
strekpunkt i direktiv 92/51/EØF.

3) Utdanning i Det forente kongerike som fører fram til
faglige kvalifikasjoner som kvalifisert fagperson på
området avfallshåndtering (certified technically
competent person in waste management) oppføres i
vedlegg C til direktiv 92/51/EØF, forutsatt at
kvalifikasjonene er godkjent i Det forente kongerike
under bestemmelsene om National Vocational
Qualifications (NVQ) på nivå 3 og 4. 

4) Ordlyden i nr. 5 i vedlegg C til direktiv 92/51/EØF om at
utdanninger oppført der fører fram til kvalifikasjoner som
er godkjent som National Vocational Qualifications
(NVQ) eller godkjent som likeverdige av National
Council for Vocational Qualifications, skal endres. Det
kreves ikke lenger godkjenning for å bli regnet som
likeverdig i Det forente kongerike. National Council for
Vocational Qualifications har blitt erstattet av en annen
myndighet. Det er ikke nødvendig å oppgi vedkommende
myndighet i direktivet.

5) I Østerrike er det innført en ny særlig grunnutdanning i
pediatrisk sykepleie og i psykiatrisk sykepleie som skal
tilføyes i vedlegg C til direktiv 92/51/EØF. Disse
utdanningene gir et kvalifikasjonsnivå som tilsvarer den

postgymnasiale utdanning nevnt under i) i artikkel 1
bokstav a) første ledd annet strekpunkt i direktiv
92/51/EØF, samt tilsvarende ansvar og oppgaver.

6) I vedlegg D til direktiv 92/51/EØF utgår henvisningen til
the National Council for Vocational Qualifications. Det
har blitt erstattet av en annen myndighet. Det er ikke
nødvendig å oppgi vedkommende myndighet i dette
direktiv.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 15 i
direktiv 92/51/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg C og D til direktiv 92/51/EØF endres i samsvar med
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 27. februar 2001 vedta de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste lover og forskrifter som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2000.

For Kommisjonen

Frederik BOLKESTEIN

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/5/EF

av 25. februar 2000 

om endring av vedlegg C og D til rådsdirektiv 92/51/EØF om annen generelle 
ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som 

supplement til direktiv 89/48/EØF(*)

2001/EØS/51/03



VEDLEGG

A. I vedlegg C til direktiv 92/51/EØF gjøres følgende endringer:

1. I nr. 1 «Paramedisinsk og sosialpedagogisk utdanning» tilføyes følgende overskrift og
strekpunkter etter overskriften «I Nederland» og strekpunktet «veterinærassistent
(dierenartsassistent)»:

«I Østerrike

— særlig grunnutdanning i pediatrisk sykepleie (spezielle Grundausbildung in der Kinder-
und Jugendlichenpflege),

— særlig grunnutdanning i psykiatrisk sykepleie (spezielle Grundausbildung in der
psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege.»

2. I nr. 5 «Utdanning i Det forente kongerike godkjent under bestemmelsene om National
Vocational Qualifications eller Scottish Vocational Qualifications første ledd gjøres følgende
endringer:

a) Følgende utdanning utgår:

— «offentlig godkjent sosialrådgiver — psykiske lidelser (approved social worker —
mental health)»

— «varemerkekonsulent (trade mark agent)».

b) Som siste strekpunkt tilføyes følgende utdanning: «kvalifisert fagperson på området
avfallshåndtering (certified technically competent person in waste management)».

c) Ordene «godkjent som likeverdige av National Council for Vocational Qualifications»
utgår.

B. I vedlegg D til direktiv 92/51/EØF gjøres følgende endringer:

I første ledd utgår ordene «av National Council for Vocational Qualifications».
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