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31978L1026

L 362/1

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

23.12.1978

DYREKTYWA RADY
z dnia 18 grudnia 1978 r.
w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających
posiadanie kwalifikacji w zakresie weterynarii, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie
skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług
(78/1026/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 49, 57, 66 i 235,

artykuł 57 ustęp 1 Traktatu przewiduje przyjęcie dyrektyw w celu
wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji; celem niniejszej dyrektywy jest uznawanie dyplomów, świadectw i innych
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, dzięki
czemu działalność w zakresie weterynarii może być podejmowana i prowadzona;

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z Traktatem, począwszy od końca okresu przejściowego, zabronione jest stosowanie jakichkolwiek praktyk dyskryminacyjnych ze względu na przynależność państwową w odniesieniu do przedsiębiorczości i świadczenia usług; zasada
niedyskryminacji ma zastosowanie zwłaszcza w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, a
także w zakresie rejestracji lub uzyskiwania członkostwa w organizacjach i instytucjach zawodowych;

w świetle istniejących różnic między Państwami Członkowskimi w zakresie rodzaju i okresu kształcenia lekarzy weterynarii
należy przewidzieć pewne przepisy koordynujące w celu umożliwienia Państwom Członkowskim prowadzenie procesu wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów
potwierdzających kwalifikacje; taka koordynacja została dokonana dyrektywą Rady 78/1027/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r.,
dotyczącą koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności lekarzy weterynarii (4);

w odniesieniu do posiadania zaświadczenia o wykształceniu,
ponieważ dyrektywa w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów nie zakłada równoważności wykształcenia objętego takimi
dyplomami, powinno być dozwolone posługiwanie się takimi
kwalifikacyjnymi jedynie w języku Państwa Członkowskiego, z
którego pochodzi lub przybywa cudzoziemiec;

niemniej jednak wydaje się pożądane wprowadzenie określonych
przepisów dla ułatwienia skutecznego wykonywania prawa
przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w dziedzinie
weterynarii;

zgodnie z Traktatem od Państw Członkowskich wymaga się nieudzielania pomocy w sposób, który mógłby utrudniać warunki
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
(1) Dz.U. C 92 z 20.7.1970, str. 18.
(2) Dz.U. C 19 z 28.2.1972, str. 10.
(3) Dz.U. C 60 z 14.6.1971, str. 3.

w celu ułatwienia stosowania niniejszej dyrektywy przez władze
krajowe Państwa Członkowskie mogą postanowić, że poza
zaświadczeniami o wykształceniu osoba, która spełnia wymagane
przez dyrektywę warunki wykształcenia, musi dostarczyć
zaświadczenie od właściwych władz kraju swojego pochodzenia
lub kraju, z którego przybywa, stwierdzające, że te zaświadczenia

(4) Dz.U L 362, z 23.12.1978, str. 7.
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o wykształceniu są zaświadczeniami objętymi niniejszą dyrektywą;
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ROZDZIAŁ II

DYPLOMY, ŚWIADECTWA I INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE KWALIFIKACJI W DZIEDZINIE WETERYNARII

w przypadku świadczenia usług wymóg rejestracji lub członkostwa w organizacjach bądź instytucjach zawodowych, jako odnoszący się ustalonego i stałego charakteru działalności prowadzonej w kraju przyjmującym, stanowiłby bez wątpienia przeszkodę
dla osoby zamierzającej świadczyć usługi, ze względu na czasowy
charakter jej działalności; a zatem wymóg ten należy znieść; jednakże w tym przypadku należy zagwarantować nadzór nad dyscypliną zawodową, który powinien być sprawowany przez organizacje lub instytucje zawodowe; w tym celu należy przewidzieć,
z zastrzeżeniem stosowania art. 62 Traktatu, że dana osoba może
zostać zobowiązana do przedłożenia właściwym władzom przyjmującego Państwa Członkowskiego danych odnoszących się do
świadczenia usług;

co do wymagań odnoszących się do nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii, należy dokonać rozróżnienia
pomiędzy wymaganiami, które należy spełnić, rozpoczynając
wykonywanie zawodu, a wymaganiami niezbędnymi przy jego
wykonywaniu;

Artykuł 2
Każde Państwo Członkowskie uznaje dyplomy, świadectwa i inne
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, wydane
obywatelom Państw Członkowskich przez inne Państwa
Członkowskie zgodnie z art. 1 dyrektywy 78/1027/EWG, które są
wymienione w art. 3, poprzez nadanie takim kwalifikacjom, jeżeli
chodzi o prawo do podjęcia i prowadzenia działalności przez
danego lekarza weterynarii, takiej samej mocy obowiązującej na
swoim terytorium, jakie to państwo przyznaje swoim
dokumentom.
Jeżeli dyplom, świadectwo lub inne dokumenty potwierdzające
posiadanie kwalifikacji, wymienione w art. 3, były wydane przed
wejściem w życie niniejszej dyrektywy, konieczne jest dołączenie
zaświadczenia od właściwych władz kraju wydającego, w którym
stwierdza się, że dany dokument jest zgodny z art. 1 dyrektywy
78/1027/EWG.
Artykuł 3

w odniesieniu do działalności lekarzy weterynarii będących w stosunku pracy rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia
15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we Wspólnocie (1) nie określa żadnych szczególnych
postanowień odnoszących się do nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii, dyscypliny zawodowej lub wykorzystywania wymienionych tam tytułów zawodowych; w zależności od
Państwa Członkowskiego, takie zasady są lub mogą być stosowane zarówno w odniesieniu do pracowników najemnych,
jak i pracujących na własny rachunek; działalność lekarzy weterynarii we wszystkich Państwach Członkowskich wymaga posiadania dyplomu, świadectwa lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie przez daną osobę kwalifikacji lekarza
weterynarii; takie działalności wykonywane są zarówno przez
pracowników najemnych, jak i pracujących na własny rachunek,
lub przez tę samą osobę w obydwu formach w okresie jej pracy
zawodowej; w celu zachęcenia do możliwie swobodnego przepływu tych specjalistów w obrębie Wspólnoty wydaje się zatem
konieczne, aby niniejszą dyrektywą objąć lekarzy weterynarii
pozostających w stosunku pracy,

Dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje określone w art. 2 są następujące:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

c) w Danii

ROZDZIAŁ I
ZAKRES

Artykuł 1
Niniejsza dyrektywa dotyczy działalności lekarzy weterynarii.
(1) Dz.U L 257 z 19.10.1968, str. 2

a) w Niemczech
1. Zeugnis über die tierärztliche Staatsprüfung (świadectwo
egzaminu państwowego w zakresie weterynarii), wydane
przez właściwe władze;
2. zaświadczenia od właściwych władz Republiki Federalnej
Niemiec, stwierdzające, że dyplomy wydane po dniu
8 maja 1945 r. przez właściwe władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej są równoważne z dokumentami
wymienionymi w pkt 1 powyżej;
b) w Belgii
le diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire — het
wettelijke diploma van doctor in de veeartsenijkunde of doctor
in de diergeneeskunde (dyplom doktora weterynarii, wymagany przez prawo), wydany przez uniwersytety państwowe,
centralną komisję egzaminacyjną lub przez oświatowe komisje egzaminacyjne uniwersytetu państwowego;

bevis for bestået kandidateksamen i veterinaervidenskab (cand.
med. vet.) (świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu dla
kandydatów nauk weterynaryjnych), wydane przez „Kongelige
Veterinaer- og Landbohøjskole”;
d) we Francji
le diplôme de docteur vétérinaire d’État (państwowy stopień w dziedzinie weterynarii);
e) w Irlandii
1. stopień Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB);
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2. dyplom członkostwa w Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) uzyskany w wyniku zdania egzaminu po
pełnym toku studiów w szkole weterynaryjnej w Irlandii;
f) we Włoszech
il diploma di laurea di dottore in medicina veterinaria accompagnato dal diploma d’abilitazione all’esercizio della medicina
veterinaria, wydany przez ministra edukacji na podstawie
ustaleń państwowej komisji egzaminacyjnej;
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posiadanie kwalifikacji nie spełniają wszystkich minimalnych
wymogów określonych w art. 1 dyrektywy 78/1027/EWG, każde
Państwo Członkowskie uznaje, jako wystarczający dowód,
dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające
posiadanie kwalifikacji w dziedzinie weterynarii, wydane przez te
Państwa Członkowskie przed wejściem w życie dyrektywy
78/1027/EWG, łącznie z zaświadczeniami, stwierdzającymi, że
dane osoby faktycznie i zgodnie z prawem prowadziły daną
działalność przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat
przed wystawieniem zaświadczenia.

g) w Luksemburgu
1. le diplôme d’État de docteur en médecine vétérinaire (państwowy dyplom w dziedzinie weterynarii), wydany przez
państwową komisję egzaminacyjną, potwierdzony przez
ministra edukacji;
2. dyplomy nadające wyższe wykształcenie w zakresie lekarza weterynarii, wydane w jednym z krajów Wspólnoty i dające prawo do podjęcia kształcenia, ale nie do
wykonywania zawodu, a uznane oficjalnie przez ministra
edukacji zgodnie z ustawą z dnia 18 czerwca
1969 r. w sprawie wyższego wykształcenia i uznawania
obcych stopni i dyplomów, łącznie ze świadectwem szkolenia praktycznego, potwierdzonym przez ministra zdrowia publicznego;

h) w Niderlandach
1. het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig examen (świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu w dziedzinie weterynarii);
2. het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd veeartsenijkundig examen (świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu w dziedzinie weterynarii);

i) w Wielkiej Brytanii
stopnie naukowe

ROZDZIAŁ IV
UŻYWANIE TYTUŁU OKREŚLAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE

Artykuł 5
1. Bez uszczerbku dla art. 13, przyjmujące Państwa Członkowskie zapewniają, że obywatele Państw Członkowskich, którzy
spełniają warunki szczegółowo określone w art. 2 i 4, mają prawo
do posługiwania się tytułami określającymi wykształcenie lub, o
ile jest to stosowne, ich skrótami, obowiązującymi w Państwie
Członkowskim ich pochodzenia lub w Państwie Członkowskim,
z którego przybywają, w języku tego państwa. Przyjmujące Państwo Członkowskie może zażądać, aby dany tytuł był opatrzony
informacją na temat nazwy i lokalizacji instytucji lub komisji
egzaminacyjnej, która go nadała.
2. Jeżeli tytuł określający wykształcenie, używany w Państwie
Członkowskim, z którego cudzoziemiec pochodzi lub przybywa,
może być mylony w przyjmującym Państwie Członkowskim z
tytułem wymagającym w tym państwie dodatkowego szkolenia,
a którego dana osoba nie odbyła, przyjmujące Państwo Członkowskie może zażądać od takiej osoby, aby używała tytułu obowiązującego w Państwie Członkowskim jego pochodzenia
lub w Państwie Członkowskim, z którego on przybywa, w odpowiednim brzmieniu wskazanym przez przyjmujące Państwo
Członkowskie.

— Bachelor of Veterinary Science (BVSc.),
— Bachelor of Veterinary Medicine (Vet. MB or BVet. Med.),
— Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM and S
or BVMS),
— dyplom członkostwa w Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) uzyskany w wyniku zdania egzaminu po
pełnym toku studiów w szkole weterynaryjnej w Wielkiej
Brytanii.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY UŁATWIAJĄCE SKUTECZNE WYKONYWANIE
PRAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SWOBODY ŚWIADCZENIA
USŁUG W DZIEDZINIE WETERYNARII

A. Przepisy szczególnie odnoszące się do prawa
przedsiębiorczości
ROZDZIAŁ III
PRAWA NABYTE

Artykuł 4
W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których
dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające

Artykuł 6
1. Przyjmujące Państwo Członkowskie, które wymaga od swoich obywateli dowodu nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii, kiedy podejmują po raz pierwszy działalność, określoną w art. 1, przyjmuje jako wystarczający dowód w odniesieniu
do obywateli innych Państw Członkowskich zaświadczenia
wydane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, z którego pochodzi lub przybywa cudzoziemiec, potwierdzające, że
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zostały spełnione wymagania Państwa Członkowskiego dotyczące nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii, nie
zbędne do podjęcia danej działalności.

2. Jeżeli Państwo Członkowskie, z którego pochodzi lub przybywa cudzoziemiec, nie wymaga dowodu nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii od osób zamierzających podjąć
daną działalność po raz pierwszy, przyjmujące Państwo Członkowskie może zażądać od Państwa Członkowskiego, z którego
pochodzi lub przybywa cudzoziemiec, wyciągu z rejestru sądowego lub, w razie jego braku, równoważnego dokumentu wystawionego przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, z którego pochodzi lub przybywa cudzoziemiec.

3. Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie posiada szczegółowe informacje na temat ważnego zdarzenia, które wydarzyło się
poza jego terytorium i które prawdopodobnie może mieć wpływ
na podjęcie danej działalności na jego terytorium, może poinformować o tym Państwo Członkowskie, z którego pochodzi lub
przybywa cudzoziemiec.
Państwo Członkowskie, z którego pochodzi lub przybywa cudzoziemiec, sprawdza prawdziwość faktów. Władze tego państwa
same podejmują decyzję w sprawie charakteru i zakresu przeprowadzanego dochodzenia oraz informują przyjmujące Państwo
Członkowskie o jakimkolwiek dalszym działaniu, które
podejmą w związku ze świadectwem lub dokumentami, które
wydały.

4. Państwa Członkowskie zapewniają poufność przekazywanej
informacji.

Artykuł 7
1. Jeżeli w przyjmującym Państwie Członkowskim obowiązują
przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne ustanawiające wymagania co do nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii, w tym przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego za poważne wykroczenia zawodowe lub skazanie za
przestępstwa w rozumieniu prawa karnego, a odnoszące się do
wykonywania działalności określonej w art. 1, Państwo Członkowskie, z którego pochodzi lub przybywa cudzoziemiec, przesyła do przyjmującego Państwa Członkowskiego wszystkie niezbędne informacje o środkach lub postępowaniu dyscyplinarnym
o charakterze zawodowym lub administracyjnym podjętym w odniesieniu do danej osoby lub o karach za przestępstwa w rozumieniu prawa karnego, nałożonych na nią w czasie
wykonywania zawodu w Państwie Członkowskim, z którego
pochodzi lub przybywa.

2. Jeśli przyjmujące Państwo Członkowskie posiada informacje
odnośnie do poważnego zdarzenia zaistniałego poza jego terytorium, a które może mieć wpływ na podjęcie działalności na jego
terytorium, może powiadomić o tym zdarzeniu Państwo Członkowskie, z którego pochodzi lub przybywa cudzoziemiec.
Państwo Członkowskie pochodzenia obywatela lub Państwo
Członkowskie, z którego ten obywatel przybywa, sprawdzą te
fakty. Władze tego państwa same zadecydują o charakterze i zakresie śledztwa i powiadomią państwo przyjmujące o
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wszelkich działaniach podjętych odnośnie informacji przekazanych zgodnie z ust. 1.
3. Państwa Członkowskie zapewniają poufność przekazanej
informacji.

Artykuł 8
Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich
obywateli zamierzających podjąć lub wykonywać działalność
określoną w art. 1 świadectwa o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego, państwo akceptuje jako wystarczający dowód przedstawienie dokumentu żądanego w Państwie Członkowskim, z
którego pochodzi lub przybywa cudzoziemiec.
Jeżeli Państwo Członkowskie, z którego pochodzi lub przybywa
cudzoziemiec, nie nakłada tego rodzaju wymogów na osoby
zamierzające podjąć lub wykonywać daną działalność, przyjmujące Państwo Członkowskie akceptuje od takiego obywatela
zaświadczenie wystawione przez właściwe władze tego państwa,
odpowiadające zaświadczeniom wydawanym w przyjmującym
Państwie Członkowskim.

Artykuł 9
Dokumenty, o których mowa w art. 6, 7 i 8, nie mogą być
przedkładane później niż w okresie trzech miesięcy od daty ich
wystawienia.

Artykuł 10
1. Postępowanie związane z przyznaniem danej osobie prawa do
podjęcia działalności określonej w art. 1, zgodnie z art. 6, 7 i 8,
musi zostać zamknięte jak najszybciej, i nie później niż w ciągu
trzech miesięcy od daty przedłożenia wszystkich wymaganych
dokumentów dotyczących danej osoby, z zastrzeżeniem opóźnień, jakie mogą wyniknąć z wszczęcia ewentualnego postępowania odwoławczego po zakończeniu tej procedury.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 3 oraz art. 7
ust. 2, wniosek o ponowne rozpatrzenie zawiesza bieg okresu
wskazanego w ust. 1.
Państwo Członkowskie, do którego skierowano zapytanie,
udziela odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli tego nie uczyni, przyjmujące Państwo Członkowskie może podjąć środki na
podstawie posiadanych szczegółowych informacji na temat
odnośnego poważnego zdarzenia.
Po otrzymaniu odpowiedzi lub po upływie tego terminu przyjmujące Państwo Członkowskie kontynuuje postępowanie określone w ust. 1.

Artykuł 11
Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich
obywateli zamierzających podjąć lub prowadzić działalność
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określoną w art. 1, aby składali przysięgę lub uroczysteoświadczenie, i wówczas, gdy dana forma przysięgi lub oświadczenia nie
może być użyta przez obywateli innych Państw Członkowskich,
dane Państwo Członkowskie zapewni danej osobie możliwość
złożenia przysięgi lub oświadczenia w stosownej i równoważnej
formie.

B. Przepisy szczególne odnoszące się do świadczenia usług

Artykuł 12
1. Jeżeli Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli
zamierzających podjąć lub prowadzić działalność określoną w art. 1 zezwolenia lub członkostwa albo rejestracji w organizacji lub instytucji zawodowej, dane Państwo Członkowskie
zniesie ten wymóg w stosunku do obywateli Państw Członkowskich w zakresie świadczenia usług.
Zainteresowana osoba świadczy usługi w oparciu o te same
prawa i obowiązki, które przysługują obywatelom przyjmującego
Państwa Członkowskiego; w szczególności podlega tym samym
zasadom postępowania o charakterze zawodowym lub administracyjnym, które obowiązują w danym Państwie Członkowskim.
W tym celu oraz w uzupełnieniu do oświadczenia określonego w ust. 1, dotyczącego świadczenia usług, Państwa Członkowskie mogą, w celu umożliwienia wykonania przepisów dotyczących wykonywania zawodu, będących w mocy na ich
terytorium, wymagać albo automatycznej tymczasowej rejestracji, albo członkostwa pro forma w organizacji lub instytucji zawodowej lub też, jako alternatywne rozwiązanie, wpisu do rejestru,
pod warunkiem że rejestracja lub uzyskanie członkostwa nie spowoduje opóźnień czy też w inny sposób nie skomplikuje świadczenia usług albo nie będzie nakładało dodatkowych kosztów na
osobę świadczącą usługi.
Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie podejmie środki przewidziane w akapicie drugim lub dowiaduje się o zdarzeniach,
które są przeciwne niniejszym postanowieniom, informuje niezwłocznie Państwo Członkowskie, w którym osoba zainteresowana prowadzi swoją działalność.

2. Przyjmujące Państwo Członkowskie może zażądać od danej
osoby złożenia uprzedniego oświadczenia wobec właściwych
władz, dotyczącego świadczenia przez nią usług, jeżeli wymagają
one tymczasowego pobytu na jego terytorium. W każdym przypadku przyjmujące Państwo Członkowskie może żądać od lekarza weterynarii wykonującego zawód w Państwie Członkowskim
złożenia uprzedniego oświadczenia w sprawie świadczenia
usług w formie wystawiania recepty lub świadectwa weterynaryjnego niedotyczącego badania zwierząt, pod warunkiem że taka
praktyka jest dozwolona w ramach przepisów prawnych i administracyjnych oraz reguł zawodowych stosowanych w przyjmującym Państwie Członkowskim.
Przyjmujące Państwo Członkowskie żądające takiego uprzedniego oświadczenia podejmuje niezbędne środki do stworzenia
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możliwości złożenia omawianego oświadczenia, o ile jest to stosowne, dla usług świadczonych w ramach jednego i tego samego
regionu oraz na rzecz jednego lub więcej odbiorców w określonym czasie, nie przekraczającym jednego roku.
W nagłych przypadkach omawiane oświadczenie może być złożone w możliwie krótkim terminie po wykonaniu usługi.
3. Stosownie do ust. 1 i 2 przyjmujące Państwo Członkowskie
może zażądać od danej osoby, przedstawienia jednego dokumentu lub większej ilości dokumentów zawierających następujące szczegóły:
— oświadczenie określone w ust. 2,
— zaświadczenie stwierdzające, że zainteresowana osoba zgodnie z prawem prowadzi daną działalność w Państwie Członkowskim, w którym posiada siedzibę,
— zaświadczenie stwierdzające, że dana osoba posiada jeden z
dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji odpowiednie do świadczenia
danych usług określonych w niniejszej dyrektywie.
4. Dokument lub dokumenty wymienione w ust. 3 nie mogą być
przedkładane później niż w ciągu 12 miesięcy od daty ich wystawienia.
5. Jeżeli Państwo Członkowskie, czasowo lub na stałe, pozbawia, w całości lub w części, jednego ze swoich obywateli lub obywatela innego Państwa Członkowskiego, który prowadzi w tym
państwie działalność, prawa do prowadzenia działalności określonych w art. 1, to zapewnia odpowiednio, czasowe lub stałe,
anulowanie zaświadczenia określonego w ust. 3 akapit drugi.

C. Przepisy wspólne dla prawa przedsiębiorczości i swobody
świadczenia usług

Artykuł 13
Jeżeli w przyjmującym Państwie Członkowskim stosowanie
tytułu zawodowego odnoszącego się do działalności
określonych w art. 1 jest uregulowane przepisami, obywatele
innych Państw Członkowskich, którzy spełniają warunki
ustalone w art. 2 i 4, używają tytułu zawodowego przyjmującego
Państwa Członkowskiego, które w danym państwie odpowiada
wymienionym warunkom kwalifikacyjnym oraz używają jego
skrótu.
Artykuł 14
1. Państwa Członkowskie podejmują konieczne środki w celu
umożliwienia zainteresowanym osobom uzyskania informacji w sprawie przepisów weterynaryjnych oraz, tam gdzie to ma
zastosowanie, w sprawie etyki zawodowej, obowiązujących w przyjmującym Państwie Członkowskim.
W tym celu Państwa Członkowskie mogą tworzyć ośrodki informacyjne, w których takie osoby mogą uzyskać potrzebne informacje.
W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przyjmujące
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Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby zainteresowane osoby
kontaktowały się z tymi ośrodkami.
2. Państwa Członkowskie mogą tworzyć ośrodki określone w ust. 1, w strukturach właściwych władz i organów, które
muszą zostać wyznaczone w okresie ustalonym w art. 18 ust. 1.
3. Państwa Członkowskie zapewnią, o ile to jest stosowne, aby
zainteresowane osoby uzyskały, w swoim własnym interesie
oraz w interesie klientów, przygotowanie językowe konieczne do
wykonywania ich zawodu w przyjmującym Państwie Członkowskim.
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potwierdzających posiadanie kwalifikacji, jak również
dokumentów i informacji, określonych w niniejszej dyrektywie
oraz niezwłocznie poinformują o tym inne Państwa
Członkowskie i Komisję.
Artykuł 17
Niniejsza dyrektywa znajduje także zastosowanie w odniesieniu
do obywateli Państw Członkowskich, którzy zgodnie z
rozporządzeniem (EWG) nr 1612/68 prowadzą lub będą
prowadzić działalność określoną w art. 1, w charakterze osób
zatrudnionych jako pracownicy najemni.
Artykuł 18

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 15
W razie uzasadnionych wątpliwości Państwo Członkowskie może
zażądać od właściwych władz innego Państwa Członkowskiego
potwierdzenia autentyczności dyplomów, świadectw i innych
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji
określonych w rozdziale II, wydanych przez to drugie Państwo
Członkowskie, a także potwierdzenia faktu, że dana osoba
spełniła wszystkie wymogi w zakresie wykształcenia,
szczegółowo ustalone dyrektywą 78/1027/EWG.
Artykuł 16
W okresie, ustalonym w art. 18 ust. 1, Państwa Członkowskie
wyznaczą władze i organy właściwe do wydawania lub
przyjmowania dyplomów, świadectw i innych dokumentów

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie środki konieczne
do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie dwóch lat od jej
ogłoszenia i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.
Artykuł 19
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1978 r.
W imieniu Rady
H.-D. GENSCHER

Przewodniczący

