
DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 marca 2007 r.

ustanawiająca grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych

(2007/172/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 ust. 1 lit. c) Traktatu nakłada na Wspólnotę
i państwa członkowskie zadanie likwidacji przeszkód
w zakresie swobodnego przepływu osób i usług. Dla
obywateli państw członkowskich swobodny przepływ
oznacza w szczególności możliwość wykonywania
zawodu, jako osoba prowadząca działalność na własny
rachunek lub jako pracownik najemny, w państwie
członkowskim innym niż to, w którym uzyskali oni
kwalifikacje zawodowe. Ponadto art. 47 Traktatu ma na
celu zapewnienie swobodnego przepływu w pełni
wykwalifikowanych pracowników w obszarze zawodów
regulowanych w odniesieniu do kwalifikacji.

(2) Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych (1) została przyjęta w celu
zapewnienia swobodnego przepływu w pełni wykwalifi-
kowanych pracowników w obszarze, w którym dostęp
do wykonywania zawodu jest przez państwa członkow-
skie regulowany w odniesieniu do kwalifikacji. Dyrektywa
ta konsoliduje piętnaście obowiązujących dyrektyw i ma
na celu uproszczenie istniejących systemów uznawania
oraz dalsze ułatwianie czasowego świadczenia usług.
W celu wykonania tej dyrektywy i rozwoju rynku
wewnętrznego, na którym zawody są regulowane
w odniesieniu do kwalifikacji, Komisja może potrze-
bować wsparcia ekspertów z organu doradczego.

(3) Należy zatem ustanowić grupę ekspertów w dziedzinie
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz określić jej
zadania i strukturę.

(4) Grupa ekspertów powinna pomagać w rozwijaniu rynku
wewnętrznego w obszarze, w którym dostęp do wyko-
nywania zawodu jest regulowany w odniesieniu do
kwalifikacji.

(5) W skład grupy koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji
zawodowych powinni wchodzić krajowi koordynatorzy
wyznaczeni przez państwa członkowskie zgodnie
z dyrektywą 2005/36/WE. Zgodnie z tą dyrektywą

zakres kompetencji tych koordynatorów obejmuje
promowanie jednolitego stosowania wspomnianej dyrek-
tywy i zbieranie wszystkich informacji związanych z jej
stosowaniem.

(6) Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących
bezpieczeństwa, zawartych w załączniku do decyzji
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2), należy usta-
nowić zasady dotyczące ujawniania informacji przez
członków grupy.

(7) Dane osobowe członków grupy ekspertów powinny być
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym prze-
pływie takich danych (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Grupa koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji
zawodowych

Grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych,
zwaną dalej „grupą”, ustanawia się z dniem opublikowania
niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Zadania

Do zadań grupy należy:

a) nawiązanie współpracy między władzami państw członkow-
skich a Komisją w kwestiach związanych z uznawaniem
kwalifikacji zawodowych;

b) nadzorowanie rozwoju działań mających wpływ na zawody
regulowane w odniesieniu do kwalifikacji;

c) ułatwienie wprowadzenia w życie dyrektywy 2005/36/WE,
w szczególności poprzez przygotowanie dokumentów stano-
wiących przedmiot wspólnego zainteresowania, takich jak
wytyczne wyjaśniające;
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(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 22. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
Rady 2006/100/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 141).

(2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
2006/548/WE, Euratom (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38).

(3) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.



d) doprowadzenie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk
w obszarach, o których mowa w poprzednich punktach.

Artykuł 3

Konsultacje

Komisja może konsultować się z grupą we wszystkich kwes-
tiach związanych z wdrażaniem dyrektywy 2005/36/WE, jak
również w sposób ogólny w kwestiach związanych
z rozwojem rynku wewnętrznego w obszarze zawodów regu-
lowanych w odniesieniu do kwalifikacji.

Artykuł 4

Skład i powoływanie

1. W skład grupy wchodzą koordynatorzy wyznaczeni przez
państwa członkowskie zgodnie z art. 56 ust. 4 dyrektywy
2005/36/WE.

Zastępcy członków grupy są wyznaczani przez państwa człon-
kowskie w jednakowej liczbie. Zastępcy automatycznie przej-
mują obowiązki członków podczas ich nieobecności.

2. Członkowie i zastępcy członków grupy pełnią swoje
funkcje do czasu ich zastąpienia.

3. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane
i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Artykuł 5

Zasady działania

1. Grupie przewodniczy Komisja.

2. W porozumieniu z Komisją grupa może powoływać
podgrupy do zbadania szczegółowych kwestii podlegających
zakresowi obowiązków ustalonemu przez grupę. Zaraz po
wypełnieniu swojego mandatu takie podgrupy są rozwiązywane.

3. Przedstawiciel Komisji może zaprosić do udziału
w pracach grupy albo dyskusjach lub pracach podgrupy
ekspertów lub obserwatorów posiadających odpowiednią wiedzę
na temat zagadnienia wpisanego do porządku posiedzenia, jeżeli
zdaniem Komisji jest to konieczne lub pomocne.

W szczególności przedstawiciele państw członkowskich Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mogą być zapro-
szeni w charakterze obserwatorów.

4. Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzyskane w wyniku
uczestnictwa w obradach lub pracach grupy lub podgrupy
dotyczą spraw poufnych, wówczas nie mogą być one ujaw-
niane.

5. Posiedzenia grupy i podgrup odbywają się zwykle
w pomieszczeniach Komisji zgodnie z procedurami
i harmonogramem określonym przez Komisję. Komisja
zapewnia obsługę sekretariatu.

W posiedzeniach grupy i jej podgrup mogą uczestniczyć zain-
teresowani jej pracami urzędnicy Komisji.

6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu
o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję.

7. Służby Komisji mogą publikować lub umieszczać
w Internecie, w oryginalnym języku danego dokumentu,
wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub doku-
menty robocze grupy.

Artykuł 6

Zwrot kosztów

Komisja zwraca koszty podróży jednego członka lub jego
zastępcy na państwo członkowskie, ponoszone w związku
z działaniami grupy, zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi
zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych.

Członkowie/zastępcy, eksperci i obserwatorzy nie otrzymują
wynagrodzenia za wykonywane przez siebie usługi.

Koszty posiedzeń są refundowane w granicach rocznego
budżetu przyznanego grupie przez właściwe służby Komisji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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