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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0383/2009 af Ralf Berkemeyer, tysk statsborger, om gennemførelse 
af "arkitektdirektivet" (85/384/EØF) i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren er uddannet som arkitekt i Tyskland og har arbejdet inden for dette erhverv i 19 
år i Tyskland. I 1998 rejste han til Spanien og blev i 2003 anerkendt som arkitekt i Spanien. I 
2007 ønskede han at komme tilbage til Tyskland, hvor han vandt en opgave. Derpå indgav 
han en rent formel anmodning om som udenlandsk arkitekt at måtte arbejde i Tyskland. Han 
fik afslag herpå, da han var tysk statsborger og derfor skulle registreres som medlem af 
arkitektkammeret. Dette afviste andrageren og henholdt sig til EF-Domstolens retspraksis og 
til arkitektdirektivet. Den tyske domstol afgjorde, at direktivet ikke fandt anvendelse på ham, 
da han var tysk statsborger og havde studeret i Tyskland. Andrageren anførte, at han var 
registreret i en anden medlemsstat, hvor han også havde bopæl og betalte skat. Havde han 
været spansk statsborger, havde der ifølge domstolen ikke været nogen problemer. 
Andrageren mener, der er tale om forskelsbehandling af tyske statsborgere. I henhold til 
denne argumentation har en udlænding efter andragerens opfattelse flere rettigheder end tyske 
statsborgere. Andrageren mener, der er tale om fejlagtig fortolkning af direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren er uddannet som arkitekt i Tyskland, hvor han var medlem af arkitektkammeret i 
Baden-Württemberg i 19 år. I 1998 rejste han til Spanien, hvor hans kvalifikationer blev 
anerkendt, og han blev optaget i arkitektkammeret i Las Palmas i 2003. I 2007 fik han en 
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opgave af en tysk bygherre. Han vendte derfor tilbage til Tyskland, men beholdt sit firma og 
sit skatteregistreringsnummer i Spanien.

I Tyskland anmodede han om en rent formel registrering i Nordrhein-Westfalens 
arkitektkammer. Kammeret afslog dog den formelle registrering under henvisning til, at han 
skulle registreres som medlem af kammeret som enhver anden tysk statsborger. Ydermere 
forbød de tyske konkurrencemyndigheder ham at bruge arkitekttitlen i Tyskland.
Forhandlingerne i handelskammeret, sagen ved domstolen og appellen til appelretten i 
Münster førte ikke til noget, da disse instanser mente, at direktiv 2005/36/EF om anerkendelse 
af faglige kvalifikationer1 ikke fandt anvendelse i det pågældende tilfælde. Andrageren afviste 
at lade sig registrere i kammeret efter den sædvanlige procedure under henvisning til EF-
Domstolens retspraksis og direktiv 2005/36/EF. Han mener, at de tyske myndigheder i hans 
tilfælde gør sig skyldige i forskelsbehandling af en tysk statsborger.

Selv om andrageren ikke anfører det klart, ønskede han tilsyneladende at udføre
tjenesteydelser i Tyskland.

Medlemsstaternes gensidige anerkendelse af erhvervskvalifikationer fastlægges af direktiv 
2005/36/EF. 

Hvad angår midlertidig og lejlighedsvis udførelse af tjenesteydelser i en anden medlemsstat, 
indeholder direktiv 2005/36/EF særlige bestemmelser i afsnit II (artikel 5-9). Ifølge direktiv 
2005/36/EF, artikel 5, stk. 1, litra a), kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører 
erhvervsmæssige kvalifikationer, begrænse den frie udveksling af tjenesteydelser i en anden 
medlemsstat, hvis tjenesteyderen er lovligt etableret i en medlemsstat med henblik på at 
udøve samme erhverv (forudsat at erhvervet er lovreguleret både i migrantens hjemland og i 
værtslandet). Arkitekterhvervet er lovreguleret både i Spanien og i Tyskland. 

At andrageren er statsborger i værtslandet, forhindrer ikke levering af tjenesteydelser. Den 
eneste betingelse for levering af tjenesteydelser er nemlig ifølge direktiv 2005/36/EF, at 
tjenesteyderen er lovligt etableret i en medlemsstat. Det forholder sig sådan, at andrageren er 
medlem af arkitektkammeret i Las Palmas, Spanien, hvor han har beholdt sit firma og sit 
skatteregistreringsnummer.

Altså synes betingelserne for, at han kan betragtes som lovligt etableret i Spanien og dermed 
kan levere tjenesteydelser i Tyskland, at være opfyldt. I henhold til direktivets artikel 6 skal 
de tyske myndigheder fritage ham for autorisation og registrering i eller medlemskab af en 
faglig organisation. De kan højst kræve en midlertidig registrering, som finder sted 
automatisk, eller et rent formelt medlemskab af en faglig organisation. For arkitekters 
vedkommende opnås den automatiske registrering eller det formelle medlemskab via den 
forhåndserklæring, som medlemsstaterne kan kræve, når tjenesteyderen rejser fra en 
medlemsstat til en anden for første gang.

Med hensyn til andragerens brug af arkitekttitlen i Tyskland i forbindelse med en 
tjenesteydelse bestemmes det i direktivets artikel 7, stk. 3, at tjenesteydelsen skal udføres 
under den titel, der anvendes i etableringsmedlemsstaten. Andrageren kan altså udføre

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.9.2005 om anerkendelse af faglige kvalifikationer, 
EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142.
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tjenesteydelser under erhvervsbetegnelsen "arkitekt".

I lyset af ovenstående vurderer Kommissionen altså, at den omstændighed, at andrageren er 
statsborger i værtslandet, ikke kan forhindre udførelse af tjenesteydelser i overensstemmelse 
med EF-traktatens artikel 49 om den grundlæggende ret til fri udveksling af tjenesteydelser. I 
denne henseende bemærker Kommissionen, at ifølge EF-Domstolens retspraksis1 udgør 
nationale forskrifter, som stiller egne statsborgere ringere, blot fordi de gør brug af deres ret 
til frit at færdes og tage ophold i en anden medlemsstat, en hindring for de grundlæggende 
frihedsrettigheder. 

På baggrund af oplysningerne i andragendet og ovenstående betragtninger finder 
Kommissionen, at bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF gælder i andragerens tilfælde, og at 
de tyske myndigheder må overholde bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF."

                                               
1 EF-Domstolen, dom af 23.10.2007, C-11/06, Morgan, præmis 25-26


