
KRAJ Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji Akademicki rok odniesie-
nia

Sverige — dyplomy wydawane przez Wydział Architektury przy Królewskim Instytucie Technicznym,
Instytut Techniczny Chalmers oraz Instytut Techniczny na Uniwersytecie w Lund (arkitekt,
dyplom uniwersytecki architekta)

1997/1998

— świadectwo członkostwa „Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR), jeśli dana osoba otrzymała
wykształcenie w Państwie, do którego niniejsza dyrektywa ma zastosowanie

United Kingdom — kwalifikacje przyznawane po zdaniu egzaminów w: 1987/1988

— Królewskim Instytucie Architektów Brytyjskich („Royal Institute of British Architects”);
— wydziałach architektury na uniwersytetach, politechnikach, kolegiach, akademiach, szkołach

technicznych i artystycznych, które były lub są, na dzień 10 czerwca 1985 r., uznawane
przez radę „Architects Registration Council” Zjednoczonego Królestwa w celu wpisania do
rejestru architektów („Architect”);

— świadectwo potwierdzające, że posiadacz ma prawa nabyte do posługiwania się tytułem zawo-
dowym architekta zgodnie z przepisami sekcji 6 (1) a, 6 (1) b lub 6 (1) ustawy o rejestrze
architektów z 1931 r. (Architect)

— świadectwo potwierdzające, że posiadacz ma prawa nabyte do posługiwania się tytułem zawo-
dowym architekta zgodnie z przepisami sekcji 2 ustawy o rejestrze architektów z 1938 r.
(Architect)

ZAŁĄCZNIK VII

DOKUMENTY I ŚWIADECTWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYMAGANE
ZGODNIE Z ART. 50 UST. 1

1. Dokumenty

a) Dokument potwierdzający obywatelstwo danej osoby;

b) Kopie poświadczeń kwalifikacji zawodowych lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji
uprawniający do wykonywania danego zawodu, oraz, gdzie to konieczne, zaświadczenie o doświadcze-
niu zawodowym danej osoby;
Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego mogą wezwać wnioskodawcę do przedsta-
wienia informacji dotyczących jego kształcenia w koniecznym zakresie, w celu ustalenia potencjalnych
istotnych różnic z wymaganym kształceniem krajowym, jak określono w art. 14. W przypadku, gdy
wnioskodawca nie jest w stanie przedstawić takich informacji, właściwe organy przyjmującego Państwa
Członkowskiego zwracają się do ośrodka informacji, właściwych organów lub innej odpowiedniej insty-
tucji w rodzimym Państwie Członkowskim;

c) W przypadkach określonych w art. 16, świadectwo dotyczące charakteru i czasu trwania działalności
wydane przez właściwy organ lub instytucję w rodzimym Państwie Członkowskim lub Państwie Człon-
kowskim, z którego dana osoba przybywa;

d) W przypadku gdy właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego uzależniają podjęcie zawodu
regulowanego od przedłożenia dowodów nieskazitelnego charakteru lub reputacji wnioskodawców, lub że
nie ogłoszono wobec nich upadłości lub nie zawieszono im prawa do wykonywania działalności bądź
zakazano im wykonywania zawodu z powodu poważnego wykroczenia zawodowego lub przestępstwa,
państwo to przyjmuje jako wystarczający dowód w stosunku do obywateli Państw Członkowskich, którzy
zamierzają wykonywać ten zawód na terytorium tego Państwa Członkowskiego, przedłożenie dokumen-
tów, z których wynika, że wszystkie te wymogi są spełnione, wydanych przez właściwe organy
w rodzimym Państwie Członkowskim lub w Państwie Członkowskim, z którego osoba ta przybywa.
Organy te muszą przedstawić takie wymagane dokumenty w ciągu dwóch miesięcy.
W przypadku gdy właściwe organy rodzimego Państwa Członkowskiego lub Państwa Członkowskiego,
z którego dana osoba przybywa, nie wydają dokumentów, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą
one być zastąpione przysięgą — lub, w państwach gdzie nie istnieje forma przysięgi, ślubowaniem — zło-
żonym przez wnioskodawcę przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, lub, gdzie sto-
sowne, przed notariuszem lub upoważnionym organem zawodowym w rodzimym Państwie Członkow-
skim lub w Państwie Członkowskim, z którego dana osoba przybywa; wyżej wymienione organy lub
notariusz powinny wydać zaświadczenie stwierdzające autentyczność przysięgi lub ślubowania.

e) Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli, zamierzających podjąć zawód
regulowany, dokumentu dotyczącego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, to Państwo Człon-
kowskie uznaje jako wystarczający dowód dokument wymagany w rodzimym Państwie Członkowskim.
W przypadku gdy rodzime Państwo Członkowskie nie wydaje takich dokumentów, przyjmujące Pań-
stwo Członkowskie uzna świadectwo wydane przez właściwe organy takiego Państwa. W takim przy-
padku, właściwe organy rodzimego Państwa Członkowskiego muszą przedstawić wymagany dokument
w ciągu dwóch miesięcy;
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f) Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli, zamierzających podjąć zawód
regulowany, dostarczenia:

— dokumentu stwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy,

— dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest ubezpieczony od ryzyka finansowego wynikają-
cego z jego obowiązków zawodowych zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obo-
wiązującymi w przyjmującym Państwie Członkowskim dotyczącymi warunków i zakresu ubezpie-
czenia,

takie Państwo Członkowskie przyjmuje za wystarczający dowód poświadczenie tego wydane przez
banki i towarzystwa ubezpieczeniowe innego Państwa Członkowskiego.

2. Zaświadczenia

W celu ułatwienia stosowania przepisów tytułu III, rozdział III niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie
mogą nakazać, aby oprócz dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, osoby, które spełniają
wymagane warunki co do wykształcenia musiały przedstawić świadectwo wydane przez właściwe organy
rodzimego Państwa Członkowskiego, stwierdzające, że dany dokument potwierdzający posiadanie kwalifika-
cji jest dokumentem objętym niniejszą dyrektywą.

P6_TA(2005)0174

Wspólna organizacja rynków owoców i warzyw

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uproszczenia wspólnej organizacji rynków owoców
i warzyw (2004/2193(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji, skierowane do Rady i Parlamentu Europejskiego, w sprawie upro-
szczenia wspólnej organizacji rynków (WOR) owoców i warzyw (COM(2004)0549),

— uwzględniając dokument roboczy Komisji zawierający analizę WOR owoców i warzyw (SEC(2004)
1120),

— uwzględniając rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 (1), 2201/96 (2), 2202/96 (3) i 2699/2000 (4), sta-
nowiące podstawę WOR owoców i warzyw,

— uwzględniając dokument Komisji „Rozszerzenie Unii Europejskiej: następstwa dla sektora owoców
i warzyw”,

— uwzględniając rozporządzenia Komisji (WE) nr 1432/2003 (5) w sprawie uznawania grup producentów
i (WE) nr 1433/2003 (6) w sprawie funduszy i programów operacyjnych w tym sektorze,

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 (7) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/
2004 (8) w sprawie specyficznych środków wsparcia producentów orzechów,

— uwzględniając rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2003 (9), 2111/2003 (10) i 103/2004 (11) w sprawie
uproszczenia przepisów rozporządzeń obowiązujących w tym sektorze,

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003
(Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004
(Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25).

(3) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Akcesyjnym z 2003 r.
(4) Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 9.
(5) Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 18.
(6) Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1813/2004

(Dz.U. L 319 z 20.10.2004, str. 5).
(7) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005

(Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15).
(8) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1.
(9) Dz.U. L 218 z 30.8.2003., str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2005

(Dz.U. L 30 z 3.2.2005, str. 7).
(10) Dz.U. L 317 z 2.12.2003, str. 5.
(11) Dz.U. L 16 z 23.01.2004, str. 3.

C 92 E/284 PL 20.4.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa 11 maj 2005


