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Euroopan unionin virallinen lehti

ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 50/2008,
tehty 25 päivänä huhtikuuta 2008,
ETA-sopimuksen liitteen VII (Tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen) muuttamisesta
ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti
sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen liite VII muutettiin 26 päivänä lokakuuta 2007 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä
N:o 142/2007 (1).

(2)

Ammattitutkintojen tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2005/36/EY liitteiden II ja III muuttamisesta 5 päivänä joulukuuta 2007 annettu komission asetus
(EY) N:o 1430/2007 (2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3)

Tutkintonimike ”Arkkitehti (maisterin tutkinto; MScArch)”, joka EFTAn valvontaviranomaisen tiedon
annon 2008/C 27/09 (3) mukaan täyttää neuvoston direktiivissä 85/384/ETY (4) säädetyt vaatimukset,
olisi lisättävä direktiiviin 2005/36/EY tehtyihin Liechtensteinia koskeviin mukautuksiin.

(4)

Uudella ”Landlæknir”-nimisellä viranomaisella on toimivalta myöntää toimiluvat terveydenhoitohen
kilöstölle Islannissa.

(5)

Sopimuksen liitettä VII olisi yksinkertaistettava poistamalla tyhjät otsakkeet ja kohdat ja numeroimalla
jäljelle jääneet kohdat uudelleen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Muutetaan sopimuksen liite VII seuraavasti:

1) Muutetaan 1 kohta (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi N:o 2005/36/EY) seuraavasti:

i) Lisätään luetelmakohta seuraavasti:

”— 32007 R 1430: komission asetus (EY) N:o 1430/2007, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007
(EUVL L 320, 6.12.2007, s. 3).”
(1)
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(3)
(4)
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ii) Muutetaan D mukautusta seuraavasti:
a) Lisätään seuraavat tiedot g kohdan i alakohdan taulukkoon Liechtensteinin osalta:
”— Arkkitehti (maisterin tutkinto;
MScArch)

Hochschule Liechtenstein

2002/2003”

b) Korvataan a kohdan i alakohdan taulukossa Islannin osalta sanat ”Heilbrigðis- og tryggingamála
ráðuneytinu” sanalla ”Landlækni”.
c) Korvataan a kohdan ii alakohdan taulukossa Islannin osalta sanat ”Heilbrigðis- og tryggingamála
ráðuneyti” sanalla ”Landlæknir”.
2) Poistetaan C otsake (Lääketieteen ja lääketieteeseen liittyvän alan toiminta), D otsake (Arkkitehtuuri) ja K
otsake (Muut), mukaan lukien niihin liittyvät alaotsakkeet ja kohdat.
3) Poistetaan 59–65 ja 67–74 kohta mukaan lukien niihin liittyvät otsakkeet.
4) Poistetaan 1a–1c, 20–26, 29 ja 31–57 kohta.
5) Numeroidaan 1d, 27, 28, 30 ja 66 kohta uudelleen 1a, 3, 4, 5 ja 6 kohdaksi.
6) Numeroidaan E otsake (Kauppa ja välittäjät) uudelleen C otsakkeeksi.
2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1430/2007 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin
virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2008, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan
mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (*).
4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2008.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Alan SEATTER

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.

