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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0383/2009, внесена от Ralf Berkemeyer, с немско гражданство, 
относно прилагането на директивата относно взаимното признаване на 
документи за професионална квалификация в областта на архитектурата 
(85/384/ЕИО) в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е архитект, който е завършил образованието си в Германия и 
е упражнявал там професията си в продължение на 19 години. През 1988 г. той се 
установява в Испания, където през 2003 г. е признато професионалното му звание 
архитект. През 2007 г. той изразява желание да се върне отново в Германия, откъдето е 
получил поръчка. За да може да работи в Германия като чуждестранен архитект, той 
подава формално заявление. Отказано му е, тъй като е германец и като такъв трябва да 
бъде регистриран като член на Камарата на архитектите. Вносителят отказва, като се 
позовава на съдебната практика на Съда на Европейските общности и на директивата 
относно взаимното признаване на документи за професионална квалификация в 
областта на архитектурата. Германският съдия отсъжда, че тази директива не се отнася 
до вносителя, тъй като е германец и е учил в Германия. Вносителят изтъква, че 
пребивава в друга държава-членка и там е данъчно задължен. Според съдията, ако беше 
испанец, нямаше да има проблеми. Вносителят на петицията е на мнение, че става дума 
за дискриминация по отношение на гражданите на страната. Според вносителя,
съгласно тази аргументация, един чужденец има повече права от гражданин на 
страната. Вносителят счита, че директивата се тълкува неправилно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията е архитект, завършил образованието си в Германия и в 
продължение на 19 години е членувал в Камарата на архитектите в Baden-Württemberg. 
През 1998 г .  той заминава за Испания, където неговата образователно-
квалификационна степен е призната и през 2003 г .  се регистрира в Камарата на 
архитектите в Las Palmas. През 2007 г. немски предприемач му възлага договор.  Той се 
връща в Германия, като запазва установяването си и своя данъчен идентификационен 
номер в Испания.

В Германия той е поискал формална регистрация в Камарата на архитектите в 
Nordrhein-Westfalen. Камарата обаче му отказва формалната регистрация като счита, че 
той трябва да се запише в Камарата като всеки друг немски гражданин. Освен това,
немските органи по конкуренция са му забранили да носи званието архитект в 
Германия. Разискванията в Търговската камара, съдебният процес и обжалването пред 
апелативния съд в Münster са неуспешни, тъй като тези институции считат, че 
Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации1 не се 
прилага в настоящия случай. Вносителят на петицията е отказал да се регистрира в 
Камарата, следвайки стандартната процедура, като се позовава на съдебната практика 
на Съда на Европейските общности и на Директива 2005/36/ЕО. Той счита, че немските 
органи упражняват обратна дискриминация спрямо него.

Въпреки че вносителят на петицията не го потвърждава ясно, изглежда той е изразил 
желание да предоставя услуги в Германия. 

Признаването на професионалните квалификации между държавите-членки се 
определя от Директива 2005/36/ЕО. 

Що се отнася до предоставянето на услуги на временен или случаен принцип в друга 
държава-членка, Директива 2005/36/ЕО предвижда специални разпоредби в Дял ІІ, 
членове 5 и 9 от нея. По-специално член 5, параграф 1, буква а) от Директива 
2005/36/ЕО предвижда, че държавите-членки не могат да ограничават на каквото и да е 
основание, свързано с професионални квалификации, свободното предоставяне на 
услуги в друга държава-членка, ако доставчикът на услуги е законно установен в 
държава-членка с цел да упражнява същата професия там (доколкото професията е 
регламентирана едновременно в държавата-членка по произход на мигранта и в 
приемащата държава-членка). Професията архитект е регламентирана както в Испания, 
така и в Германия. 

Фактът, че вносителят на петицията е гражданин на приемащата държава-членка не 
възпрепятства предоставянето на услуги. Действително, единственото условие за 
предоставянето на услуги, предвидено в Директива 2005/36, е доставчикът да бъде 
законно установен в държава-членка. Вносителят на петицията е записан в Камарата на 
архитектите в Las Palmas, Испания, където е запазил установяването си и своя данъчен 

                                               
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 
година относно признаването на професионалните квалификации, ОВ L 255 от 
30.9.2005 г., стр. 22–142
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идентификационен номер.

Според тези факти изглежда, че са налице необходимите условия той да се счита като 
законно установен в Испания и, следователно, да предоставя услуги в Германия. 
Съгласно член 6 от директивата германските органи следва да го освободят от 
упълномощаване от регистрация при или членство в професионална организация. 
Освен това, те могат да поискат автоматична временна регистрация или формално 
членство в професионална организация. За архитектите автоматичната регистрация или 
формалното членство се осъществяват чрез предварителната декларация, която 
държавите-членки могат да изискат, когато доставчикът на услуги се премества за 
първи път от една държава-членка в друга.

В крайна сметка, що се отнася до използването от вносителя на петицията на званието 
„архитект“ в Германия по време на предоставянето на услуга, член 7, параграф 3 от 
директивата предвижда предоставянето на услуги да се осъществява под 
професионалното звание в държавата-членка по установяване. Следователно 
вносителят на петицията може да предоставя услуги под професионалното звание 
„архитект“.

Предвид горепосоченото Комисията счита, че фактът, че вносителят на петицията е 
гражданин на приемащата държава-членка, не би трябвало да възпрепятства 
предоставянето на услуга съгласно основната свобода за предоставяне на услуги, така 
както е гарантирана от член 49 от ДЕО. В това отношение Комисията отбелязва, че 
съгласно съдебната практика на Съда на Европейските общности1, национална правна 
уредба, с която определени граждани на съответната държава се поставят в по-
неблагоприятно положение единствено поради обстоятелството че са упражнили 
правото си на свободно движение и пребиваване в друга държава-членка, представлява 
ограничение на основните свободи.

Въз основа на наличните данни в петицията и съображенията, изложени по-горе, 
Комисията счита, че разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО се прилагат за вносителя 
на петицията и че немските органи трябва да съблюдават разпоредбите, предвидени от 
Директива 2005/36/ЕО.

                                               
1 Съд на Европейските общности, Решение от 23 октомври 2007 г., C-11/06, Morgan, 
точки 25-26.


