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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 50/2008 

 
av 25. april 2008 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg VII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 142/2007 av 

26. oktober 2007(1). 
 
2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/2007 av 5. desember 2007 om endring av 

vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning 
av yrkeskvalifikasjoner(2) skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Tittelen ”Master of Science in Architecture (MScArch)”, som i henhold til melding 

2008/C 27/09 fra EFTAs overvåkningsorgan(3) tilfredsstiller kriteriene fastsatt i 
rådsdirektiv 85/384/EØF(4), skal tilføyes til tilpasningene til direktiv 2005/36/EF for 
Liechtenstein –  

 
4) En ny myndighet ”Landlæknir” (Helsedirektøren) er kompetent til å tildele lisenser til 

helsepersonnel på Island. 
 
5) Avtalens vedlegg VII skal forenkles ved å oppheve tomme artikler og numre, og 

omnummerere de gjenstående numrene –  
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg VII gjøres følgende endringer: 

                                                                 
(1) EUT L 100 av 10.4.2008, s. 70, og EØS-tillegget til EUT nr. 19 av 10.4.2008, s. 70. 
(2) EUT L 320 av 6.12.2007, s. 3. 
(3) EUT C 27 av 31.1.2008, s. 30, og EØS-tillegget til EUT nr. 5 av 31.1.2008, s. 1. 
(4) EFT L 223 av 21.8.1985, s. 15. 
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1. I nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF) gjøres følgende endringer: 
 

i. Nytt strekpunkt skal lyde: 
 

”– 32007 R 1430: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/2007 av 
5. desember 2007 (EUT L 320 av 6.12.2007, s. 3).” 

 
ii. I tilpasning D) gjøres følgende endringer: 

 
a) Følgende tilføyes i tabellen under bokstav g) nummer i) med 

henblikk på Liechtenstein: 
 

 - Master of Science in 
Architecture 
(MScArch) 

Hochschule 
Liechtenstein 

 2002/2003 

 
 

b) I tabellen under bokstav a) nummer i) med henblikk på Island skal 
ordene ”Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu” erstattes med 
ordet ”Landlækni”. 

 
c) I tabellen under bokstav a) nummer ii) med henblikk på Island skal 

ordene ”Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti” erstattes med ordet 
”Landlæknir”. 

 
2. Avsnitt C (Medisinsk og paramedisinsk virksomhet), D (Arkitektur) og K (Annet) 

og tilhørende bokstaver og numre oppheves. 
 
3. Nummer 59 til 65 og 67 til 74, med tilhørende overskrifter, oppheves. 
 
4. Nummer 1a til 1c, 20 til 26, 29 og 31 til 57 oppheves. 
 
5. Nummer 1d, 27, 28, 30 og 66 blir nummer 1a, 3, 4, 5 og 6. 
 
6. Avsnitt E (Handel og mellommenn) blir avsnitt C. 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til forordning (EF) nr. 1430/2007 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 
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Artikkel 3 
 

Denne beslutning trer i kraft 26. april 2008, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(∗). 
 

Artikkel 4 
 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende. 
 
 

Utferdiget i Brussel, 25. april 2008. 
 

For EØS-komiteen 
 

Alan Seatter 
 

Formann 
 

                                                                 
(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


