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Asia: Vetoomus nro 0357/2006, M. Kenneth Abela, Maltan kansalainen, joka 
väittää Maltan viranomaisten rikkoneen yhteisön lainsäädäntöä tutkinnon 
vastaavuuden tunnustamisessa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, jolla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettu insinöörin 
jatkotutkinto, väittää, että häneltä evättiin oikeus harjoittaa ammattiaan Maltassa. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan Maltan insinöörilautakunta on kieltäytynyt myöntämästä 
hänelle tarvittavaa lupaa saada työskennellä insinöörinä. Hän pyytää Euroopan parlamentilta 
tukea asiansa ratkaisemiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007 

Abela, joka on Maltan kansalainen, on Yhdistyneessä kuningaskunnassa valtuutettu insinööri 
ja Yhdistyneen kuningaskunnan insinöörilautakunnan jäsen. Hän pyysi direktiivin 89/48/EY 
nojalla hankkimansa insinöörin ammattipätevyyden tunnustamista Maltassa, mutta Maltan 
viranomaiset (insinöörilautakunta) hylkäsivät hänen pyyntönsä täysin. Hän yritti saada apua 
SOLVIT-verkoston kautta, mutta SOLVIT ei pystynyt ratkaisemaan hänen asiaansa. Sen 
jälkeen hän jätti Euroopan komissiolle valituksen (2005/4427), joka liitettiin asiakirjoihin 
28. kesäkuuta 2006. Abelalle ilmoitettiin tästä päätöksestä.
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Abelan valituksen kohteena ovat Maltan viranomaiset, jotka hänen mukaansa eivät ole 
soveltaneet oikein direktiiviä 89/48/ETY hänen pyyntöönsä saada insinöörin ammattipätevyys 
tunnustetuksi Maltassa. Maltalaiset ovat yksinkertaisesti hylänneet hänen hakemuksensa 
perustelematta sitä ja antamatta hänelle mahdollisuutta korvaavaan toimenpiteeseen (joko 
soveltuvuuskokeeseen tai valvottuun koeaikaan).

Komissio, kuten edellä jo todettiin, päätti valituksen käsittelyn, koska se katsoo, että tämä on 
yhteisön lainsäädännön virheelliseen soveltamiseen liittyvä yksittäistapaus, minkä vuoksi 
Abelan olisi pyydettävä Maltan insinöörilautakunnan päätökseen soveltuvaa oikaisua 
kansallisissa tuomioistuimissa. Hän on käyttänyt muun muassa tätä tietä.

Komissio on kuitenkin etsimässä ratkaisuja rikkomismenettelyille vaihtoehtoisia keinoja 
käyttäen; se jatkaa säännöllisten kontaktien ylläpitämistä Maltan viranomaisiin ja myös 
Euroopan parlamentin jäseneen Busuttiliin ja on antanut Maltan toimivaltaisille viranomaisille 
neuvoja siinä, miten direktiiviä 89/48/EY sovelletaan oikein tässä tapauksessa. Nyt on Maltan 
toimivaltaisten viranomaisten asia soveltaa direktiiviä 89/48/EY oikein. Viimeaikaisesta 
kirjeenvaihdosta käy selville, että Maltan viranomaiset ovat sitoutuneet toimimaan näin ja että 
Abelan asian pitäisi olla pian järjestetty. 

Johtopäätös

Komissio jatkaa pyrkimyksiään ratkaista tämä asia sovinnollisella tavalla kontakteilla Maltan 
viranomaisten kanssa, ja nämä pyrkimykset näyttävät olevan tuottamassa tulosta.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 5. toukokuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä hankki insinöörin ammattipätevyyden Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. Hänen ammattipätevyyttään ei aluksi tunnustettu Maltassa. Hänen 
valitettuaan asiasta Maltan viranomaiset muuttivat kuitenkin päätöstään 30. tammikuuta 2007 
ja määräsivät korjaavasta toimenpiteestä antamatta kuitenkaan hänelle mahdollisuutta valita 
kelpoisuuskokeen ja sopeutumisajan välillä. Tämän päätöksen perusteluna Maltan 
viranomaiset totesivat, että he käyttivät oikeuttaan soveltaa muuttajan valintaoikeutta 
koskevaa poikkeusta direktiivin 89/48/ETY1 10 artiklan nojalla.

Koska komissio ei ollut saanut Maltan viranomaisilta poikkeuksen soveltamista koskevaa 
virallista pyyntöä, se tiedotti Maltan viranomaisille kirjallisesti 4. huhtikuuta 2007 
menettelystä, jota on noudatettava, kun haetaan poikkeusta, ja pyysi heitä toimittamaan 
tällaisen pyynnön. Maltan viranomaiset vastasivat 5. lokakuuta 2007 ja toimittivat poikkeusta 
koskevan virallisen pyynnön. Tämä pyyntö ei ollut riittävän selkeä. Siitä puuttui tosiasioita, 
eikä siinä annettu aineellisia perusteita, joiden nojalla komissio voisi tehdä päätöksen. Näin 
ollen komissio toimitti lisätietoja koskevan yksityiskohtaisen pyynnön Maltan viranomaisille 
20. marraskuuta 2007. 

                                               
1 Neuvoston direktiivi, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta 
korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä, 
EYVL L 19, 24.1.1989, s. 16.
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Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä 2005/36/EY1, jolla korvataan 
direktiivi 89/48/ETY, sovelletaan 20. lokakuuta 2007 lähtien. Tässä direktiivissä sallitaan 
ammattihenkilön/muuttajan sijoittautua toiseen jäsenvaltioon ja harjoittaa siellä ammattiaan, 
jonka pätevyyden hän on hankkinut omassa jäsenvaltiossaan, mikäli: 

 kyseistä ammattia säännellään vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja
 muuttaja on hankkinut ammattipätevyyden EU:ssa (tai kolmannessa maassa – jolloin 

hänellä on kolmen vuoden ammattikokemus kyseisessä ammatissa sen jäsenvaltion 
alueella, joka tunnusti tämän muodollisen ammattipätevyyden).

Insinöörin ammattia ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa. Insinöörin pätevyyden 
tunnustaminen kuuluu direktiivin 2005/36/EY III osaston I luvussa tarkoitetun niin kutsutun 
koulutuksesta annettavien asiakirjojen yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin. Yleisessä 
järjestelmässä ei sovelleta ammattipätevyyksien automaattista tunnustamista. Tämän 
järjestelmän lähtökohtana on, että vastaanottavan jäsenvaltion on sallittava EU:n kansalaisen 
harjoittaa ammattiaan alueellaan, vaikka hänellä ei ole tarvittavaa kansallista 
tutkintotodistusta, mikäli hänellä on toisessa jäsenvaltiossa hankittu tutkintotodistus kyseessä 
olevan ammatin harjoittamista varten. 

Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion on arvioitava, vastaavatko kyseiset pätevyydet sen 
vaatimia kansallisten säädösten mukaisia pätevyyksiä. Ainoastaan, jos on olemassa olennaisia
eroja muuttajan koulutuksen (kestossa tai toiminnan laajuudessa) ja vastaanottavan 
jäsenvaltion vaatimusten välillä, vastaanottava jäsenvaltio voi vaatia muuttajalta korvaavia 
toimenpiteitä (sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe) ja muuttajan tehtävänä on valita jompikumpi 
vaihtoehdoista. 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin poiketa hakijalle annettavasta valintaoikeudesta. Direktiivin 
2005/36/EY 14 artiklan mukaisesti niiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja 
jäsenvaltioille vastaavasta määräysluonnoksesta sekä perusteista, joiden mukaan tällaisen 
määräyksen antaminen on välttämätöntä. Komissio sai 5. lokakuuta 2007 tällaisen poikkeusta 
koskevan pyynnön Maltalta.

Käytännössä Maltan viranomaisten on osoitettava, että on tarpeen poiketa insinöörin 
tutkinnon suorittaneiden ammattihenkilöiden oikeudesta valita kelpoisuuskokeen ja 
sopeutumisajan välillä kaikkien insinöörin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden osalta eikä 
pelkästään yhdessä tapauksessa, kuten vetoomuksen esittäjän tapauksessa. 

Poikkeusta koskeva pyyntö on perusteltava tavoitteiden kannalta. Tässä tapauksessa Maltan 
viranomaisten on osoitettava, että tavoitteita, joihin ne pyrkivät insinöörin ammatin osalta, ei 
voida saavuttaa yhtäläisesti kelpoisuuskokeella ja sopeutumisajalla. Ainoastaan siinä 
tapauksessa poikkeus olisi EU:n lainsäädännön mukainen.

Ainoastaan, jos komissio ei ole tehnyt poikkeusta koskevan pyynnön vastaista päätöstä 
kolmen kuukauden kuluessa, jäsenvaltio voi soveltaa kyseessä olevaa säännöstä.

                                               
1 Sama käsite on otettu käyttöön uudessa ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmässä, direktiivi 2005/36/EY, 
annettu 7.9.2007, ammattipätevyyden tunnustamisesta, EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.
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Johtopäätös

Komissio ei ole tähän mennessä saanut Maltalta vastausta 20. marraskuuta 2007 päivättyyn 
yksityiskohtaiseen lisätietopyyntöönsä, ja se on siksi 27. maaliskuuta 2008 lähettänyt asiaa 
koskevan muistutuksen Maltan viranomaisille.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Komissio sai 11. kesäkuuta 2008 Maltalta vastauksen 20. marraskuuta 2007 päivättyyn 
kirjeeseensä.

Maltan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että vetoomuksen esittäjä oli ottanut osaa 
kaksivuotiseen koulutukseen ja saanut ylemmän kansallisen tutkintotodistuksen
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tutkinto eroaa sisällöllisesti siitä alemmasta tieteellisestä 
tutkinnosta, joka Maltassa vaaditaan insinöörin ammattipätevyyden saamiseksi. Viranomaiset 
kertoivat lisäksi, että vetoomuksen esittäjä on saanut Chartered Engineer -ammattinimikkeen 
kaksivuotisen koulutuksensa perusteella.  Vetoomuksen esittäjä sanoi, ettei hän ole 
työskennellyt valvotusti Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä siten voida väittää, että hän 
olisi suorittanut jatkokoulutusta tai harjoittelua Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Maltan viranomaiset arvioivat, että vetoomuksen esittäjän ylempi kansallinen tutkintotodistus 
kelpaisi Yhdistyneessä kuningaskunnassa Incorporated Engineer (asennusinsinööri) 
-ammattinimikkeen rekisteröintiin; tämä ei ole Maltassa säädelty ammatti. Näin ollen mikään 
ei estä vetoomuksen esittäjää harjoittamasta kyseistä ammattia Maltassa. Hänen on sanottu 
hakeneen insinöörin ammattipätevyyden tunnustamista; tähän ammattiin Maltan viranomaiset 
eivät pidä häntä pätevänä.

Vetoomuksen esittäjällä on Chartered Engineer -ammattinimike, joka myönnettiin hänelle 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritetun kaksivuotisen korkeakoulututkintonsa sekä 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritetun maisterintutkintonsa perusteella. Hän kertoo, että 
hänellä on 25 vuoden ammattikokemus.

Maltan viranomaisten antamien tietojen perusteella vetoomuksen esittäjän suorittaman 
koulutuksen ja harjoittelun sisältö ja/tai kesto eroaa siitä koulutuksesta ja harjoittelusta, jonka 
Maltan lainsäädäntö vaatii. Maltan viranomaisten näkemys, että tämän eron johdosta hän ei 
voi hakea tunnustusta toimiakseen insinöörinä, vaan ainoastaan asennusinsinöörinä, on 
virheellinen kahdesta syystä:

- vetoomuksen esittäjä katsotaan Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyn puitteissa 
insinööriksi, ja hänellä on oikeus käyttää Chartered Engineer -ammattinimikettä; 
Maltan viranomaiset eivät voi kyseenalaistaa tätä asiaa

- direktiivin 2005/36/EY1 13 artiklan mukaan "pätevyystodistusten tai muodollista 
pätevyyttä osoittavien asiakirjojen […] on oltava osoitus sellaisesta 

                                               
1 Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2005/36/EY, EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22–142.
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ammattipätevyyden tasosta, joka vastaa vähintään välittömästi edeltävää tasoa kuin 
se, jota vaaditaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa […]". Maltan viranomaiset voivat 
vaatia täydentäviä toimenpiteitä, jos hakijan suorittama koulutus ja harjoittelu eroavat 
merkittävästi Maltan lainsäädännön koulutukselle ja harjoitteluille asettamista 
vaatimuksista. Maltan viranomaisten on kuitenkin otettava huomioon vetoomuksen 
esittäjän 25 vuoden ammattikokemus, kun he päättävät täydentävien toimenpiteiden 
laajuudesta (direktiivin 2005/36/EY 14 artiklan 5 kohta).

Maltan on direktiivin 2005/36/EY 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettava hakijalle 
mahdollisuus valita täydentävien toimenpiteiden välillä. Ainoastaan siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltio pyytää poikkeusta hakijan valinnasta ja haluaa määrätä joko sopeutumisajan tai 
kelpoisuuskokeen, voi jäsenvaltio määrätä täydentävän toimenpiteen. Tämä on kuitenkin 
mahdollista ainoastaan, jos komissio ei pyydä kyseistä jäsenvaltiota pidättäytymään 
poikkeuksesta sillä perusteella, että se on sopimaton tai yhteisön lainsäädännön vastainen.

Maltan tapauksessa komissio vastaanotti poikkeuspyynnön 5. lokakuuta 2007. Maltan vastaus 
saatiin 11. kesäkuuta 2008. Maltan viranomaiset pyysivät kirjeessään kahdenvälistä 
tapaamista komission kanssa, jotta he voisivat selittää tähän poikkeukseen liittyvät Maltan 
erityisolosuhteet. Kokouspyyntö on komissiolle selvä merkki siitä, että Maltan 
poikkeuspyyntöilmoitus ei ole valmis eikä siten voimassa 3 kuukauden pakollisen määräajan 
umpeutuessa.

Mitä vetoomuksen esittäjän tapaukseen tulee, komissio sai tietää Maltan viranomaisilta 
11. kesäkuuta 2008, että hakijalle on määrätty kelpoisuuskoe 30. tammikuuta 2007 tehdyllä 
päätöksellä, mutta hakija kieltäytyi kokeesta.

Päätelmä

Edellä esitetyn perusteella komissio on sitä mieltä, että 

 direktiivin 2005/36/EY 13 artikla soveltuu hakijan tapaukseen, vaikka Maltan 
viranomaisten mielestä hakija ei ole pätevä insinööri

 direktiivin 2005/36/EY 14 artiklan 2 kohta antaa hakijoille mahdollisuuden valita 
täydentävien toimenpiteiden (sopeutumisajan ja kelpoisuuskokeen) välillä; tätä 
valintamahdollisuutta ei ole vetoomuksen esittäjälle annettu.

Edellä mainittu huomioon ottaen Maltan viranomaiset ovat vetoomuksen esittäjän tapauksessa 
rikkoneet direktiiviä 2005/36/EY. Komissio tiedottaa arviostaan vetoomuksen esittäjälle ja 
ehdottaa, että hän vetoaisi Maltan insinöörilautakuntaan kansallisella tasolla.


