
— specjalista w dziedzinie zarządzania odpadami, którego kwalifikacje techniczne zostały udokumento-
wane („certified technically competent person in waste management”),
nadające kwalifikacje określane jako „National Vocational Qualifications” (NVQ) lub określane w Szkocji
jako „Scottish Vocational Qualifications” na poziomie 3 i 4 Krajowych Ramowych Kwalifikacji Zawodo-
wych Zjednoczonego Królestwa.

Poziomy te określane są następująco:

— Poziom 3: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza różnych zadań w bardzo różnorod-
nych sytuacjach, spośród których większość ma charakter złożony i nietypowy. Zakres odpowie-
dzialności i autonomii jest znaczny, a funkcje pełnione na tym poziomie obejmują często nadzór
lub kierowanie innymi osobami.

— Poziom 4: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza złożonych, technicznych lub specjalis-
tycznych zadań w bardzo różnorodnych sytuacjach, z dużym zakresem odpowiedzialności
i samodzielności.

Pełnione na tym poziomie funkcje często obejmują odpowiedzialność za prace wykonywane przez inne
osoby oraz za podział zasobów.

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ RODZAJÓW KSZTAŁCENIA REGULOWANEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 2 AKAPIT TRZECI

W Zjednoczonym Królestwie:

Kształcenie regulowane, zapewniające kwalifikacje określane jako „National Vocational Qualifications”
(NVQ), albo w Szkocji określane mianem „Scottish Vocational Qualifications”, znajdujące się na poziomie
3 i 4 Krajowych Ramowych Kwalifikacji Zawodowych Zjednoczonego Królestwa.

Poziomy te określane są następująco:

— Poziom 3: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza różnych zadań w bardzo różnorodnych
sytuacjach, spośród których większość ma charakter złożony i nietypowy. Zakres odpowiedzialności
i autonomii jest znaczny, a funkcje pełnione na tym poziomie obejmują często nadzór lub kierowanie
innymi osobami.

— Poziom 4: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza złożonych, technicznych lub specjalistycz-
nych zadań w bardzo różnorodnych sytuacjach, z dużym zakresem odpowiedzialności i samodzielności.
Pełnione na tym poziomie funkcje często obejmują odpowiedzialność za prace wykonywane przez inne
osoby oraz za podział zasobów.

W Niemczech:

Następujące kształcenie regulowane:

— regulowane kształcenie przygotowujące do zawodu asystenta technicznego („technische(r) Assistent(in)”),
asystentów handlowych („kaufmännischer Assistent(in)”), do zawodów związanych ze sferą socjalną
(„soziale Berufe”), jak również do zawodu rehabilitanta oddychania, mowy i głosu, posiadającego
dyplom państwowy („staatlisch geprüfte(r) Atem-, Sprech— und Stimmlehrer(in)”), o łącznej długości
co najmniej trzynastu lat, które jest uwarunkowane ukończeniem kształcenia średniego („mittlerer Bil-
dungsabschluss”) i które obejmuje:

i) co najmniej trzy lata (1)szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole („Fachschule”) zakończo-
nego egzaminem i, o ile jest to wymagane, uzupełnionego rocznym lub dwuletnim kursem specja-
lizacji, także zakończonej egzaminem, lub

(1) Minimalny okres trzech lat może być skrócony do dwóch lat, jeśli osoba zainteresowana posiada kwalifikacje dające
prawo do ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet („Abitur”), tj. trzynaście lat uprzedniego kształcenia, lub kwalifika-
cje dające prawo do ubiegania się o przyjęcie do „Fachhochschule” („Fachhochschulreife”), tj. dwanaście lat uprzed-
niego kształcenia.
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ii) co najmniej dwa i pół roku nauki w specjalistycznej szkole („Fachschule”), zakończonej egzaminem,
uzupełnionej praktyką zawodową trwającą nie krócej niż sześć miesięcy lub stażem w uprawnionej
instytucji, trwającym nie krócej niż sześć miesięcy, lub

iii) co najmniej dwa lata nauki w specjalistycznej szkole („Fachschule”), zakończonej egzaminem
i uzupełnionej co najmniej roczną praktyką zawodową lub co najmniej rocznym stażem
w uprawnionej instytucji.

— regulowane kształcenie techników („Techniker(in)”), ekonomistów przedsiębiorstw („Betriebswirt(in)”),
projektantów („Gestalter(in)”) oraz opiekunów rodzinnych („Familienpfleger(in)”) posiadających dyplom
państwowy („staatlich geprüfte(r)”), trwające łącznie co najmniej szesnaście lat, odbywane na bazie kursu
kształcenia obowiązkowego lub równoważnego kształcenia (trwającego co najmniej dziewięć lat), jak
również ukończenie co najmniej trzyletniego kształcenia w szkole zawodowej („Berufsschule”), które
obejmuje, po odbyciu co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej, co najmniej dwuletnie kształcenie
w pełnym wymiarze godzin lub odpowiednio dłuższe w niepełnym wymiarze godzin;

— regulowane kształcenie oraz regulowane doskonalenie zawodowe trwające łącznie co najmniej piętnaś-
cie lat, odbywane na bazie kształcenia obowiązkowego (trwającego co najmniej dziewięć lat) i szkolenia
zawodowego (zwykle trwającego trzy lata), które obejmują w zasadzie co najmniej dwuletnią praktykę
zawodową (w większości przypadków — trzy lata), jak również egzamin w ramach doskonalenia zawo-
dowego, do którego zwykle przygotować się można podczas szkolenia odbywanego równolegle
z praktyką zawodową (co najmniej 1000 godzin) albo odbywanego w pełnym wymiarze godzin (co
najmniej rok).

Władze niemieckie przekażą Komisji i Państwom Członkowskim listę kursów, których dotyczy niniejszy
załącznik.

W Niderlandach:

— kształcenie regulowane trwające łącznie co najmniej 15 lat, na bazie ukończonej pomyślnie ośmioletniej
szkoły podstawowej oraz czteroletniej nauki albo w zakresie kształcenia średniego ogólnego („MAVO”)
lub przygotowawczego kształcenia zawodowego („VBO”), bądź średniego kształcenia ogólnego na
wyższym poziomie, oraz trzy— lub czteroletnie kształcenie w średniej szkole zawodowej („MBO”),
zakończone egzaminem,

— kształcenie regulowane trwające łącznie co najmniej szesnaście lat, na bazie ośmioletniej szkoły pod-
stawowej oraz przynajmniej czteroletniej nauki w zakresie przygotowawczego kształcenia zawodowego
(„VBO”) lub kształcenia średniego ogólnego na wyższym poziomie, i dodatkowo co najmniej czterolet-
nie szkolenie zawodowe w systemie stażowym, w tym przynajmniej jeden dzień w tygodniu zajęć
teoretycznych w szkole, a w pozostałe dni — szkolenie praktyczne w centrum szkolenia praktycznego
lub zakładzie, zakończone egzaminem na poziomie drugim lub trzecim.

Władze holenderskie przekażą Komisji i Państwom Członkowskim listę kursów, których dotyczy niniejszy
załącznik.

W Austrii:

— kształcenie prowadzone w wyższych szkołach zawodowych („Berufsbildende Höhere Schulen”) oraz
w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa („Höhere Land— und Forstwirt-
schaftiche Lehranstalten”), włącznie z instytucjami szczególnego typu („einschließlich der Sonderfor-
men”), których struktura i poziom są określone przepisami ustawowymi, wykonawczymi
i administracyjnymi.

Kształcenie to trwa co najmniej 13 lat i obejmuje pięcioletnie szkolenie zawodowe, zakończone egza-
minem końcowym, którego zdanie oznacza nabycie kwalifikacji zawodowych;

— kształcenie prowadzone w szkołach dla mistrzów-rzemieślników („Meisterschulen”), klasach dla mis-
trzów-rzemieślników („Meisterklassen”), klasach przeznaczonych do kształcenia mistrzów-rzemieślników
w sektorze przemysłowym („Werkmeisterschulen”) lub szkołach przeznaczonych do kształcenia rze-
mieślników w dziedzinie budownictwa („Bauhandwerkerschulen”), których struktura i poziom są okreś-
lone przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi.
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Kształcenie to trwa łącznie co najmniej 13 lat, obejmując dziewięć lat kształcenia obowiązkowego,
a następnie co najmniej trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole albo co najmniej
trzy lata szkolenia w zakładzie i równolegle szkole zawodowej („Berufsschule”), zakończone w obu
przypadkach egzaminem i uzupełnione ukończeniem co najmniej rocznego szkolenia w szkole dla
mistrzów-rzemieślników („Meisterschule”), klasie dla mistrzów-rzemieślników („Meisterklasse”), szkole
przeznaczonej do kształcenia mistrzów-rzemieślników w sektorze przemysłowym („Werkmeisterschule”)
lub szkole przeznaczonej do kształcenia rzemieślników w dziedzinie budownictwa („Bauhandwerker-
schule”). W większości przypadków łączny czas trwania kształcenia wynosi co najmniej 15 lat, obejmu-
jąc okresy praktyki zawodowej, które albo poprzedzają szkolenie w tychże instytucjach, albo są równo-
ległe do szkolenia w niepełnym wymiarze godzin (co najmniej 960 godzin).

Władze austriackie przekażą Komisji i Państwom Członkowskim listę kursów, których dotyczy niniejszy
załącznik.

ZAŁĄCZNIK IV

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANE Z KATEGORIAMI DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 17, 18 I 19

Wykaz I

Działy objęte dyrektywą 64/427/EWG, zmienione dyrektywą 69/77/EWG i dyrektywami:
68/366/EWG i 82/489/EWG

1

Dyrektywa 64/427/EWG
(dyrektywa liberalizująca: 64/429/EWG)

Nomenklatura NICE (odpowiedniki działów 23-40 nomenklatury ISIC)

Dział 23 Włókiennictwo

232 Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do wełny

233 Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do bawełny

234 Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do jedwabiu

235 Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do lnu i konopi

236 Inne branże włókiennicze (surowiec — juta, włókna liściowe itp.); produkcja lin

237 Produkcja dzianin i wyrobów szydełkowych

238 Wykańczanie tkanin

239 Pozostałe branże włókiennicze

Dział 24 Produkcja obuwia, odzieży, koców i wyrobów pościelowych

241 Maszynowa produkcja obuwia (oprócz wykonanego z gumy lub drewna)

242 Ręczne wytwarzanie obuwia; reperacja obuwia

243 Produkcja odzieży (oprócz futer)

244 Produkcja materacy, koców i wyrobów pościelowych

245 Produkcja skór futerkowych i futer
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