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Tárgy: A Ralf Berkemeyer, német állampolgár által benyújtott, 0383/2009. számú petíció 
az építészmérnökökről szóló irányelv (85/384/EGK) németországi alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Németországban tanult építésznek, és 19 évig dolgozott ott építészként. 
1988-ban Spanyolországba költözött, ahol 2003-ban elismerték mint építészt. 2007-ben vissza 
akart térni Németországba, ahol egy megrendelést bíztak rá. Ott (pro-forma) kérelmet nyújtott 
be, hogy Németországban külföldi építészként dolgozhasson. Kérlemét azzal az indokkal 
utasították el, hogy német állampolgár, és ezért az építészkamara tagjaként be kell 
jegyeztetnie magát. A petíció benyújtója ezt elutasította, és az Európai Közösségek 
Bíróságának ítélkezési gyakorlatára és az építészekről szóló irányelvre hivatkozott. A német 
bíró úgy határozott, hogy az irányelv nem alkalmazható rá, mivel német állampolgár és 
Németországban tanult. A petíció benyújtója arra hivatkozott, hogy egy másik tagállamban 
volt bejegyezve, ott telepedett le, és adót is ott fizetett. Ha spanyol lett volna, semmilyen 
nehézségbe nem ütközött volna a bírónál. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez az adott 
tagállam állampolgáraival szembeni megkülönböztetés. Ezen érvelés alapján a petíció 
benyújtója szerint egy külföldinek több joga lenne, mint egy belföldinek. A petíció benyújtója 
szerint az irányelvet helytelenül értelmezték.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 23. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A petíció benyújtója Németországban tanult építész, és 19 évig a baden-württembergi 
építészkamaránál volt bejegyezve. 1998-ban Spanyolországba ment, ahol elismerték a 
végzettségét, és 2003-ban bejegyezték a Las Palmas-i építészkamaránál. 2007-ben egy német 
megrendelő szerződésben adott neki megbízást. Ezért visszatért Németországba, miközben 
Spanyolországban fenntartotta telephelyét és adószámát.

Németországban pro-forma bejegyzését kérte az észak-vesztfáliai építészkamaránál. A 
kamara azonban elutasította a pro-forma bejegyzését azzal, hogy ugyanúgy kellene 
bejegyeztetnie magát, mint bármely más német állampolgárnak. Ráadásul a német 
versenyhivatalok megtiltották számára, hogy Németországban az építész címet használja. A 
kereskedelmi kamarával folytatott tárgyalást, a bíróságnál folytatott pert és a münsteri 
fellebbviteli bíróságnál a fellebbezést elvesztette, mivel e szervek úgy ítélték meg, hogy erre 
az esetre nem kell alkalmazni a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK 
irányelvet1. A petíció benyújtója az Európai Közösségek Bíróságának ítélkezési gyakorlatára 
és a 2005/36/EK irányelvre való hivatkozással elutasította, hogy a rendes eljárás szerint 
jegyeztesse be magát a kamaránál. Úgy véli, hogy a német hatóságok fordított irányú 
megkülönböztetést alkalmaznak vele szemben.

Bár a petíció benyújtója nem jelenti ki világosan, de úgy tűnik, hogy szolgáltatásokat kívánt 
nyújtani Németországban. 

A szakmai képesítések tagállamok közötti elismerését a 2005/36/EK irányelv szabályozza. 

A valamely tagállamban nyújtott átmeneti és alkalmi szolgáltatásnyújtást illetően a 
2005/36/EK irányelv II. címe (5–9. cikk) különös rendelkezéseket ír elő. Különösen a 
2005/36/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja előírja, hogy a tagállamok 
semmilyen, szakmai képesítéssel kapcsolatos okból nem korlátozhatják a szabad 
szolgáltatásnyújtást egy másik tagállamban, ha a szolgáltatásnyújtó jogszerűen letelepedett 
egy tagállamban azzal a céllal, hogy ott ugyanazt a szakmát gyakorolja (amennyiben a 
szakmát a migráns származási tagállamában és a fogadó tagállamban is szabályozzák). Az 
építész szakmát Spanyolországban és Németországban is szabályozzák. 

A szolgáltatásnyújtásnak nem akadálya, hogy a petíció benyújtója a fogadó tagállam 
állampolgára. Ugyanis a szolgáltatásnyújtásnak a 2005/36/EK irányelvvel előírt egyetlen 
feltétele az, hogy a szolgáltatásnyújtó jogszerűen letelepedett legyen egy tagállamban. 
Márpedig a petíció benyújtója be van jegyezve a Las Palmas-i építészkamaránál, 
Spanyolországban, ahol megtartotta telephelyét és adószámát. 

Úgy tűnik tehát hogy, fennállnak a feltételek ahhoz, hogy a petíció benyújtóját 
Spanyolországban jogszerűen letelepedettnek tekinthessék, és hogy következésképpen 
Németországban szolgáltatásokat nyújthasson. Az irányelv 6. cikkének megfelelően a német 
hatóságoknak mentesíteniük kell a petíció benyújtóját az engedélyezés, valamint a szakmai 
szervezetnél történő bejegyzés vagy tagság alól. A német hatóságok legfeljebb automatikusan 
létrejövő átmeneti bejegyzést vagy egy szakmai szervezethez történő pro forma csatlakozást 
kérhetnek. Az építészek számára ezen automatikus bejegyzés vagy pro forma csatlakozás 
                                               
1 A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 255., 2005.9.30., 22–142. o.
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azzal az előzetes nyilatkozattal történik, amelyet a tagállamok akkor kérhetnek, amikor a 
szolgáltatásnyújtó először megy egy tagállamból a fogadó tagállamba. 

Végül azt illetően, hogy a petíció benyújtója a szolgáltatásnyújtás során Németországban 
használja az „építész” címet, az irányelv 7. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a 
szolgáltatást a letelepedés szerinti tagállam szakmai címének használata mellett kell nyújtani. 
A petíció benyújtója tehát nyújthat szolgáltatásokat az építész cím használatával.

A fentiek fényében a Bizottság úgy véli, hogy önmagában az, hogy a petíció benyújtója a 
fogadó tagállam állampolgára, nem lehet akadálya annak, hogy az EK-Szerződés 49. cikkében 
biztosított szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően szolgáltatást nyújtson. E 
tekintetben a Bizottság megjegyzi, hogy az Európai Közösségek Bírósága ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően1 az olyan nemzeti szabályozás, amely egyes állam polgárait 
pusztán azért hozza hátrányos helyzetbe, mert éltek a más tagállamban való szabad mozgás és 
tartózkodás jogával, az alapvető szabadságok korlátozását jelenti. 

A petícióban rendelkezésre álló tények és a fenti megállapítások alapján a Bizottság úgy véli, 
hogy a 2005/36/EK irányelv rendelkezéseit alkalmazni kell a petíció benyújtójára, és a német 
hatóságoknak be kell tartaniuk a 2005/36/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseket.

                                               
1 Az Európai Közösségek Bírósága C-11/06. sz. Morgan-ügyben 2007. október 23-án hozott 
ítélete, 25-26. pont


