
DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1065/2008/WE

z dnia 22 października 2008 r.

uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających
z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 150 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) We wspólnotowej polityce dotyczącej lepszego stano
wienia prawa podkreśla się znaczenie uproszczenia krajo
wego i wspólnotowego prawodawstwa dla poprawy
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dla realizacji
celów strategii lizbońskiej.

(2) Wdrożenie decyzji Rady 85/368/EWG (3) nie przyczyniło
się do osiągnięcia porównywalności kwalifikacji zawodo
wych z korzyścią dla pracowników poszukujących
zatrudnienia w innym państwie członkowskim.

(3) Metody i podejście przyjęte do opisu i porównania kwali
fikacji przewidziane w decyzji 85/368/EWG są odmienne
od obecnie stosowanych w systemach kształcenia
i szkolenia.

(4) Decyzję 85/368/EWG zastąpiło zalecenie Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji
dla uczenia się przez całe życie (4).

(5) Należy zatem uchylić decyzję 85/368/EWG,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja 85/368/EWG zostaje niniejszym uchylona.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 22 października 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący
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(1) Dz.U. C 162 z 25.6.2008, s. 90.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. (dotych

czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 25 września 2008 r.

(3) Dz.U. L 199 z 31.7.1985, s. 56. (4) Dz.U. C 111 z 6.5.2008, s. 1.


