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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0383/2009, του Ralf Berkemeyer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας για τους αρχιτέκτονες (85/384/ΕΟΚ) στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος σπούδασε αρχιτεκτονική και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στη 
Γερμανία για 19 έτη, επισημαίνει ότι το 1988 μετέβη στην Ισπανία όπου το 2003 εξασφάλισε 
την αναγνώριση των τίτλων σπουδών του ως αρχιτέκτονα. Το 2007 θέλησε να επιστρέψει στη 
Γερμανία όπου έλαβε σύμβαση εργασίας και, στη συνέχεια, υπέβαλε αίτηση (αίτηση pro 
forma) για να λάβει άδεια εργασίας ως αλλοδαπός αρχιτέκτονας στην χώρα αυτή. Η αίτησή 
του απορρίφθηκε επειδή ο ενδιαφερόμενος όφειλε, ως γερμανός υπήκοος, να εγγραφεί στο 
επιμελητήριο αρχιτεκτόνων. Ο αναφέρων αμφισβήτησε αυτή την απόφαση επικαλούμενος τη 
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την οδηγία για την αμοιβαία 
αναγνώριση των τίτλων σπουδών αρχιτεκτονικής. Ο γερμανός δικαστής απεφάνθη ότι οι 
διατάξεις της ως άνω οδηγίας δεν μπορούσαν να εφαρμοσθούν στην περίπτωσή του 
δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος είναι γερμανός υπήκοος και είχε πραγματοποιήσει τις 
σπουδές του στη Γερμανία. Ο αναφέρων ισχυρίσθηκε ότι είναι εγγεγραμμένος σε 
επαγγελματικό μητρώο άλλου κράτους μέλους όπου και είναι εγκατεστημένος και πληρώνει 
φόρους. Σύμφωνα με τον δικαστή, εάν ήταν Ισπανός δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι πρόκειται για διάκριση σε βάρος των εθνικών υπηκόων και, σύμφωνα με αυτήν τη 
συλλογιστική, ένας αλλοδαπός έχει, κατά την άποψη του αναφέροντα, περισσότερα 
δικαιώματα από έναν ημεδαπό. Ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι πρόκειται για εσφαλμένη 
ερμηνεία της σχετικής οδηγίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων είναι αρχιτέκτονας που σπούδασε στη Γερμανία όπου ήταν εγγεγραμμένος στο 
επιμελητήριο αρχιτεκτόνων της Βάδης-Βυρτεμβέργης επί 19 έτη. Το 1998 μετέβη στην 
Ισπανία όπου αναγνωρίστηκαν οι τίτλοι σπουδών του και όπου εγγράφηκε στο επιμελητήριο 
αρχιτεκτόνων της Las Palmas το 2003. Το 2007, του ανατέθηκε μια σύμβαση από έναν 
γερμανό ανάδοχο έργου. Επέστρεψε λοιπόν στη Γερμανία διατηρώντας ωστόσο την 
καταστατική του έδρα και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου στην Ισπανία.

Στη Γερμανία, ζήτησε μια εγγραφή pro-forma στο επιμελητήριο αρχιτεκτόνων της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ωστόσο, το επιμελητήριο αρνήθηκε την εγγραφή pro-forma 
θεωρώντας ότι ο αναφέρων έπρεπε να εγγραφεί στο επιμελητήριο όπως κάθε άλλος γερμανός 
πολίτης. Επιπλέον, οι γερμανικές αρχές ανταγωνισμού του απαγόρευσαν να φέρει στη 
Γερμανία τον τίτλο του αρχιτέκτονα. Τόσο οι συζητήσεις ενώπιον του εμπορικού 
επιμελητηρίου όσο και η δίκη ενώπιον του δικαστηρίου και η έφεση ενώπιον του εφετείου 
του Münster απέτυχαν, καθώς οι συγκεκριμένες αρχές θεωρούν ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1 δεν ισχύει στην προκειμένη 
περίπτωση. Ο αναφέρων αρνήθηκε να εγγραφεί στο επιμελητήριο ακολουθώντας την τυπική 
διαδικασία παραπέμποντας στη νομολογία του ΔΕΚ και στην οδηγία 2005/36/ΕΚ. Θεωρεί ότι
οι γερμανικές αρχές διαπράττουν μια αντίστροφη διάκριση σε ό,τι αφορά τον ίδιο.

Παρόλο που ο αναφέρων δεν το δηλώνει σαφώς, φαίνεται ότι θα επιθυμούσε να παρέχει 
υπηρεσίες στη Γερμανία. 

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών ρυθμίζεται από 
την οδηγία 2005/36/ΕΚ. 

Σε ό,τι αφορά την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών σε ένα άλλο κράτος 
μέλος, η οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει συγκεκριμένες διατάξεις στον τίτλο ΙΙ (άρθρο 5 έως 
9). Ειδικότερα, το άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο α, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ προβλέπει ότι 
τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος, για 
λόγους που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα εάν ο πάροχος είναι νομίμως 
εγκατεστημένος σε κράτος μέλος με σκοπό να ασκεί εκεί αυτό το επάγγελμα (αρκεί το 
επάγγελμα να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο τόσο στο κράτος μέλος προέλευσης του 
μετανάστη όσο και στο κράτος μέλος υποδοχής). Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο τόσο στην Ισπανία όσο και στη Γερμανία. 

Το γεγονός ότι ο αναφέρων έχει την υπηκοότητα του κράτους μέλους υποδοχής δεν εμποδίζει 
την παροχή υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, η μοναδική προϋπόθεση για την παροχή 
υπηρεσίας που προβλέπεται από την οδηγία 2005/36 είναι ο πάροχος να είναι νόμιμα 
εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος. Όμως, ο αναφέρων είναι εγγεγραμμένος στο 
επιμελητήριο αρχιτεκτόνων στη Las Palmas όπου διατήρησε την καταστατική του έδρα και 
τον αριθμό φορολογικού του μητρώου. 

                                               
1 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, ΕΕ L 255 
της 30.9.2005, σ. 22-142
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Φαίνεται επομένως ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να μπορεί ο ίδιος να θεωρείται 
νόμιμα εγκατεστημένος στην Ισπανία και να μπορεί ως εκ τούτου να παρέχει υπηρεσίες στη 
Γερμανία. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας, οι γερμανικές αρχές πρέπει να τον 
απαλλάξουν από την αδειοδότηση, την καταχώριση ή την προσχώρηση σε επαγγελματική 
οργάνωση. Το περισσότερο που μπορούν να ζητήσουν είναι μια προσωρινή εγγραφή που 
επέρχεται αυτόματα ή μια pro forma προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση. Για τους 
αρχιτέκτονες, η συγκεκριμένη αυτόματη εγγραφή ή pro forma προσχώρηση γίνεται μέσω της 
προηγούμενης δήλωσης που τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον πάροχο, κατά την 
πρώτη του μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση από τον αναφέροντα του τίτλου του «αρχιτέκτονα» 
στη Γερμανία, κατά την παροχή μιας υπηρεσίας, το άρθρο 7, παράγραφος 3, της οδηγίας 
προβλέπει ότι η παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται βάσει του επαγγελματικού τίτλου του 
κράτους μέλους εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υπό 
τον επαγγελματικό τίτλο του αρχιτέκτονα.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή εκτιμά επομένως ότι το γεγονός και μόνο ότι ο αναφέρων 
έχει την υπηκοότητα του κράτους μέλους υποδοχής δεν θα πρέπει να εμποδίζει την παροχή 
υπηρεσίας σύμφωνα με τη θεμελιώδη ελευθερία παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή 
διασφαλίζεται στο άρθρο 49 ΕΚ. Εν προκειμένω, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τη 
νομολογία του ΔΕΚ1, μια εθνική νομοθεσία που μεροληπτεί σε βάρος ορισμένων ημεδαπών 
υπηκόων απλώς και μόνο επειδή αυτοί άσκησαν την ελευθερία τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος συνιστά περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στην αναφορά και τις εκτιμήσεις που παρατίθενται ανωτέρω, 
η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ισχύουν στην περίπτωση του
αναφέροντα και ότι οι γερμανικές αρχές πρέπει να σεβαστούν τις διατάξεις που προβλέπονται 
από την οδηγία 2005/36/ΕΚ.

                                               
1 ΔΕΚ, απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2007, C-11/06, Morgan, σημεία 25-26


