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RICHTLIJN 98/21/EG VAN DE COMMISSIE
van 8 april 1998
tot wijziging van Richtlijn 93/16/EEG van de Raad ter vergemakkelijking van het
vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma’s,
certificaten en andere titels
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 49, op artikel 57,
leden 1 en 2, eerste en derde zin, en op artikel 66,
Gelet op Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april
1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van
artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma’s,
certificaten en andere titels (1), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 97/50/EG van het Europees Parlement en de
Raad (2), inzonderheid op artikel 44 bis,
Overwegende dat Nederland een met redenen omkleed
verzoek heeft ingediend tot wijziging voor die lidstaat van
de benaming van arbeidsgeneeskunde in de lijst van
medische specialismen die in twee of meer lidstaten
bestaan;
Overwegende dat België en Luxemburg een met redenen
omkleed verzoek hebben ingediend om voor die lidstaten
arbeidsgeneeskunde op te nemen op de lijst van medische
specialismen die in twee of meer lidstaten bestaan;
Overwegende dat Zweden een met redenen omkleed
verzoek heeft ingediend om voor die lidstaat sociale
geneeskunde op te nemen op de lijst van medische specialismen die in twee of meer lidstaten bestaan;
Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen
in overeenstemming zijn met het advies van het Comité
van hooggeplaatste ambtenaren van volksgezondheid dat
is ingesteld bij Besluit 75/365/EEG van de Raad (3),

„België: médecine du travail/arbeidsgeneeskunde;
Luxemburg: médecine du travail”;
b) onder „arbeidsgeneeskunde” wordt de voor Nederland
opgenomen benaming „arbeids- en bedrijfsgeneeskunde” vervangen door „arbeid en gezondheid”;
c) onder „community medicine” wordt de volgende
vermelding toegevoegd:
„Zweden: socialmedicin”.
Artikel 2
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op
31 december 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de
belangrijke bepalingen van intern recht mee die zij op het
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 7, lid 2, van Richtlijn 93/16/EEG wordt als volgt
gewijzigd:
a) onder „arbeidsgeneeskunde” worden de volgende
vermeldingen toegevoegd:

(1) PB L 165 van 7. 7. 1993, blz. 1.
(2) PB L 291 van 24. 10. 1997, blz. 35.
(3) PB L 167 van 30. 6. 1975, blz. 19.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 april 1998.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie

