
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU NR 1/2015 USTANOWIONEGO NA MOCY ART. 14 
UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ 
STRONY, A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ, Z DRUGIEJ STRONY, W SPRAWIE 

SWOBODNEGO PRZEPŁYWU OSÓB 

z dnia 8 czerwca 2015 r. 

zmieniająca załącznik III (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do tej umowy 
[2015/915] 

WSPÓLNY KOMITET, 

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją 
Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (1) („umowa”), w szczególności jej art. 14 i 18, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Umowa została podpisana w dniu 21 czerwca 1999 r. i weszła w życie w dniu 1 czerwca 2002 r. 

(2)  Załącznik III (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do umowy został zastąpiony decyzją nr 2/2011 
Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria (2); załącznik ten należy zmienić w taki sposób, aby uwzględniał on nowe 
akty prawne przyjęte od tego czasu przez Unię Europejską i Szwajcarię, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku III (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do umowy wprowadza się zmiany zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję sporządzono w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, 
francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, 
portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim, przy czym teksty w każdym 
z tych języków są jednakowo autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Wspólny Komitet. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2015 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu 
Gianluca GRIPPA 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 6. 
(2) Dz.U. L 277 z 22.10.2011, s. 20. 



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku III (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego 
przepływu osób wprowadza się następujące zmiany:  

1) w tytule „SEKCJA A: PRZEDMIOTOWE AKTY PRAWNE”, w pkt 1a dodaje się tiret w brzmieniu: 

„—  rozporządzenie Komisji (UE) nr 623/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające załącznik II do dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 180 z 
12.7.2012, s. 9), 

— komunikat Komisji – Zawiadomienie o wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 2005/36/WE stowarzy
szeniach lub organizacjach zawodowych, które spełniają warunki art. 3 ust. 2 (Dz.U. C 182 z 23.6.2011, s. 1), 

—  komunikat Komisji – Zawiadomienie w sprawie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – 
dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (Dz.U. C 183 z 24.6.2011, 
s. 1), 

—  komunikat Komisji – Zawiadomienie w sprawie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – 
dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (Dz.U. C 367 z 
16.12.2011, s. 5), 

—  komunikat Komisji – Zawiadomienie w sprawie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – 
dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (Dz.U. C 244 z 14.8.2012, 
s. 1), 

—  komunikat Komisji – Zawiadomienie w sprawie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – 
dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (Dz.U. C 396 z 
21.12.2012, s. 1), 

—  komunikat Komisji – Zawiadomienie w sprawie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – 
dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (Dz.U. C 183 z 28.6.2013, 
s. 4), 

—  komunikat Komisji – Zawiadomienie w sprawie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji – 
dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) (Dz.U. C 301 z 
17.10.2013, s. 1)”;  

2) w pkt 1g dodaje się pozycje w brzmieniu: 

„Kraj Tytuł 

Onkologia kliniczna 
Minimalna długość szkolenia: 5 lat 

Szwajcaria Medizinische Onkologie 
Oncologie médicale 
Oncologia medica  

Kraj Tytuł 

Genetyka kliniczna 
Minimalna długość szkolenia: 4 lata 

Szwajcaria Medizinische Genetik 
Génétique médicale 
Genetica medica”   

3) w pkt 1g pozycja dotycząca rubryki „Medycyna ogólna” otrzymuje brzmienie: 

„Kraj Tytuł 

Medycyna ogólna (chorób wewnętrznych) 
Minimalna długość szkolenia: 5 lat 

Szwajcaria Allgemeine Innere Medizin 
Médecine interne générale 
Medicina interna generale”  
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4) w pkt 1i dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument Tytuł zawodowy Data odnie

sienia 

Szwajcaria 3. Diplomierte Pflegefach
frau HF, diplomierter 
Pflegefachmann HF 
Infirmière diplômée ES, 
infirmier diplômé ES 
Infermiera diplomata 
SSS, infermiere diplo
mato SSS 

Höhere Fachschulen, die 
staatlich anerkannte Bil
dungsgänge durchfüh
ren 
Écoles supérieures qui 
proposent des filières de 
formation reconnues 
par l'État 
Scuole specializzate su
periori che propongono 
dei cicli di formazione 
riconosciuti dallo Stato 

Pflegefachfrau, Pflege
fachmann 
Infirmière, infirmier 
Infermiera, infermiere 

1 czerwca 
2002 r.”   

5) w pkt 1m tabela otrzymuje brzmienie: 

„Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument Tytuł zawodowy Data odnie

sienia 

Szwajcaria 1.  Diplomierte Hebamme 
Sage-femme diplômée 
Levatrice diplomata 

Schulen, die staatlich 
anerkannte Bildungs
gänge durchführen 
Écoles qui proposent 
des filières de formation 
reconnues par l'État 
Scuole che propongono 
dei cicli di formazione 
riconosciuti dallo Stato 

Hebamme 
Sage-femme 
Levatrice 

1 czerwca 
2002 r. 

2.  [Bachelor of Science 
[Name of the UAS] in 
Midwifery] 
»Bachelor of Science 
HES-SO de Sage-femme« 
(Bachelor of Science 
HES-SO in Midwifery) 
»Bachelor of Science 
BFH Hebamme« (Bache
lor of Science BFH in 
Midwifery) 
»Bachelor of Science 
ZFH Hebamme« (Bache
lor of Science ZHAW in 
Midwifery) 

Schulen, die staatlich 
anerkannte Bildungs
gänge durchführen 
Écoles qui proposent 
des filières de formation 
reconnues par l'État 
Scuole che propongono 
dei cicli di formazione 
riconosciuti dallo Stato 

Hebamme 
Sage-femme 
Levatrice 

1 czerwca 
2002 r.”   
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