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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0357/2006 af M. Kenneth Abela, maltesisk statsborger, om påståede 
brud på EF-lovgivningen om sidestilling af kvalifikationer begået af de maltesiske 
myndigheder

1. Sammendrag

Andrageren, som er indehaver af en britisk ph.d.-grad som ingeniør, hævder, at han blev 
nægtet retten til at udøve sit erhverv i Malta. Ifølge andrageren har Engineering Board 
(ingeniørkommissionen) i Malta nægtet ham den nødvendige tilladelse til at udøve sit erhverv. 
Han beder om Europa-Parlamentets støtte til at finde en løsning i sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

"I. Baggrund/Sammendrag af de faktiske omstændigheder/Historie
Hr. Abela, maltesisk statsborger, er uddannet ingeniør og medlem af den britiske 
ingeniørkommission. Han ansøgte om faglig anerkendelse som ingeniør i Malta i henhold til 
direktiv 89/48/EF, men de maltesiske myndigheder (ingeniørkommissionen) afviste uden 
videre hans ansøgning. Han henvendte sig til SOLVIT-netværket, men SOLVIT kunne ikke 
løse hans problem. Han indgav en klage til Europa-Kommissionen (2005/4427), som blev 
registeret den 28.6.2006. Hr. Abela blev informeret om denne beslutning.

II. Andragendet
Hr. Abela klager over, at de maltesiske myndigheder ikke har anvendt direktiv 89/48/EF 
korrekt i forbindelse med hans ansøgning om faglig anerkendelse som ingeniør i Malta. De 
maltesiske myndigheder afviste ganske enkelt hans ansøgning uden begrundelse og uden at 
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give ham mulighed for at træffe kompensationsforanstaltninger (enten en egnethedsprøve 
eller en overvåget praktikperiode).

III. Kommissionens bemærkninger
Som ovenfor anført lukkede Kommissionen klagesagen, fordi den betragter den som et 
individuelt tilfælde af forkert anvendelse af EU-lovgivningen, og derfor bør hr. Abela påklage 
den maltesiske ingeniørkommissions beslutning ved de nationale domstole. Han har bl.a. 
benyttet sig af denne mulighed.
Kommissionen leder ikke desto mindre efter løsninger i form af alternativer til 
traktatbrudsprocedurer; den er fortsat i regelmæssig kontakt med de maltesiske myndigheder 
og ligeledes med hr. Busuttil, medlem af Europa-Parlamentet, og har rådgivet de maltesiske 
myndigheder i, hvordan de skal anvende direktiv 89/48/EF korrekt i denne sag. Det er nu op 
til de kompetente maltesiske myndigheder at anvende direktiv 89/48/EØF korrekt. Det 
fremgår af den seneste korrespondance med de maltesiske myndigheder, at de er engageret i 
at gøre dette, og at hr. Abelas sag snart vil blive afklaret.

IV. Konklusioner
Kommissionen fortsætter sine bestræbelser på at finde en mindelig løsning i denne sag 
gennem kontakter med de maltesiske myndigheder, og denne indsats synes snart at ville bære 
frugt."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 5. maj 2008.

"Andrageren opnåede sine erhvervsmæssige kvalifikationer som ingeniør i Det Forenede 
Kongerige. Hans ansøgning om anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer blev i 
første omgang afslået i Malta. Efter andragerens indgriben ændrede de maltesiske 
myndigheder imidlertid deres afgørelse den 30. januar 2007 og pålagde andrageren en 
kompensationsforanstaltning uden at give ham muligheden for at vælge mellem en 
egnethedsprøve eller prøvetid. De maltesiske myndigheder begrunder dette med, at de gør 
brug af deres rettighed til at fravige fra migrantens ret til at vælge på baggrund af artikel 10 i 
direktiv 89/48/EØF1.

Da Kommissionen ikke modtog nogen officiel anmodning om anvendelse af fravigelse fra 
Malta, oplyste den de maltesiske myndigheder skriftligt den 4. april 2007 om proceduren, som 
skal følges, når man ønsker at anvende en fravigelse og opfordrede dem til at indsende denne 
anmodning inden for en rimelig tidsfrist. De maltesiske myndigheder svarede den 5. oktober 
2007 og indsendte en officiel anmodning om fravigelse. Anmodningen var ikke tilstrækkelig 
præcis, den manglede faktuelle elementer, og den indeholdt ingen underbyggede argumenter, 
som Kommissionen kunne benytte som grundlag for en beslutning. Derfor sendte 
Kommissionen den 20. november 2007 en detaljeret anmodning om flere oplysninger til de 
maltesiske myndigheder.

                                               
1 Rådets direktiv af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af 
eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed, EFT L 
19 af 24.1.1989, s. 16.
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Direktiv 2005/36/EF1 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erstattede den 20. 
oktober 2007 direktiv 89/48/EØF og skal derfor anvendes. Dette direktiv giver 
erhvervsudøveren/migranten ret til at etablere sig og til at genoptage det erhverv, som han 
kvalificerede sig til i hans medlemsstat, i en anden medlemsstat under forudsætning af, at:

 erhvervet er reguleret i værtsmedlemsstaten, og
 migranten har taget sin erhvervsmæssige uddannelse i EU (eller i et tredjeland - i dette 

tilfælde skal han efterfølgende have 3 års erhvervserfaring inden for faget på den 
medlemsstats område, som har anerkendt de formelle erhvervsmæssige 
kvalifikationer).

I Den Europæiske Union er ingeniørfaget ikke harmoniseret. Anerkendelse af 
ingeniøruddannelser hører under den såkaldte generelle ordning om anerkendelse af 
eksamensbeviser, som fastsat i afsnit III, kapitel 1, i direktiv 2005/36/EF. Den generelle 
ordning giver ikke mulighed for automatisk anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 
Det grundlæggende princip i denne ordning er, at værtsmedlemsstaten skal tillade EU-
borgeren at udøve et erhverv på sit område, selv om denne ikke har det krævede nationale 
diplom, forudsat at borgeren besidder det diplom, der kræves i en anden medlemsstat, for at 
tiltræde eller udøve det samme erhverv.

Desuden skal medlemsstaten fastslå, hvorvidt disse kvalifikationer svarer til de 
kvalifikationer, som kræves i henhold til de nationale bestemmelser. Kun hvor der er store
forskelle mellem migrantens uddannelse og undervisning (i varighed eller aktiviteternes 
omfang) og kravene i værtsmedlemsstaten, kan sidstnævnte pålægge migranten 
kompensationsforanstaltninger (en prøvetid eller egnethedstest), mens det er op til migranten 
at vælge en af dem.

Medlemsstaterne kan imidlertid fravige ansøgerens ret til at vælge. I henhold til artikel 14 i 
direktiv 2005/36/EF skal de øjeblikkeligt underrette Kommissionen og medlemsstaterne, idet 
de fremlægger tilsvarende udkast til foranstaltninger og passende begrundelse for fravigelsen. 
Den 5. oktober 2007 modtog Kommissionen en sådan anmodning om fravigelse fra Malta.

Helt konkret skal de maltesiske myndigheder dokumentere nødvendigheden af at fravige de 
udøvende ingeniørers ret til at vælge mellem en egnethedstest eller en prøveperiode, hvilket 
skal være gældende for hele ingeniørerhvervet og ikke kun for en specifik sag, som f.eks. 
andragerens.

Alle anmodninger om fravigelser skal begrundes med baggrund i de tilsigtede mål. I den 
specifikke sag, skal de maltesiske myndigheder dokumentere, at de tilsigtede mål for 
ingeniørerhvervet ikke i samme grad kan opnås ved en egnethedstest eller en prøveperiode. 
Kun i dette tilfælde er en fravigelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Hvis Kommissionen ikke har afvist anmodningen om fravigelse inden for tre måneder efter 
                                               
1 Det samme princip anvendes også i den nye ordning for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, 
direktiv 2005/36/EF af 7. september om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EUT L 255 af 
30.9.2005, s. 22.
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modtagelsen, kan medlemsstaten vedtage den pågældende foranstaltning.

Konklusion
Kommissionen har endnu ikke modtaget et svar fra Malta på den detaljerede anmodning om 
oplysninger af 20. november 2007 og sendte derfor en påmindelse om sagen til de maltesiske 
myndigheder den 27. marts 2008."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Kommissionen modtog den 11. juni 2008 et svar fra Malta på brevet af 20. november 2007.

De maltesiske myndigheder oplyste Kommissionen om, at andrageren i Det Forenede 
Kongerige havde gennemført en toårig uddannelse og modtaget et universitetsdiplom, der 
ikke svarer til den bacheloruddannelse, der kræves i Malta for at tilegne sig en ingeniørs 
erhvervsmæssige kvalifikationer. De forklarede desuden, at andrageren var blevet registreret 
som autoriseret ingeniør på grundlag af sin toårige uddannelse. Han har efter sigende aldrig 
arbejdet under tilsyn i Det Forenede Kongerige, og det kan derfor ikke antages, at han har 
gennemført yderligere uddannelse eller erhvervsuddannelse i Det Forenede Kongerige.

De maltesiske myndigheder mener, at andragerens universitetsdiplom giver adgang til 
registreringen i Det Forenede Kongerige som godkendt ingeniør (ingeniørtekniker), hvilket er 
et erhverv, der ikke er lovreguleret i Malta. Der er således intet, der forhindrer andrageren i at 
udøve dette erhverv i Malta. Det forlyder, at han har ansøgt om anerkendelse som ingeniør, et 
erhverv, som han ifølge de maltesiske myndigheder ikke er kvalificeret til.

Andrageren bærer titlen autoriseret ingeniør, som han fik tildelt på grundlag af sin toårige 
universitetsgrad fra Det Forenede Kongerige, og hans mastergrad fra Det Forenede 
Kongerige. Han oplyser, at han har 25 års erhvervserfaring.

Der kan på baggrund af de modtagne oplysninger fra de maltesiske myndigheder konstateres 
en forskel mellem indholdet og/eller varigheden af den uddannelse, som andrageren har taget, 
og den uddannelse, der kræves i henhold til maltesisk lov. Det maltesiske argument om, at 
han på grund af denne forskel ikke kan ansøge om anerkendelse som ingeniør, men 
udelukkende som ingeniørtekniker, er ugyldigt af to årsager:

- Ifølge den britiske lovgivning betragtes han som ingeniør og har ret til at bære titlen 
autoriseret ingeniør, hvilket er et faktum, som de maltesiske myndigheder ikke kan sætte 
spørgsmålstegn ved.

- I artikel 13 i direktiv 2005/36/EF1 fastslås det, at "... [...]Kursus- eller uddannelsesbeviserne 
skal attestere, at den pågældende har erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til et 
niveau, der ligger umiddelbart forud for det, der kræves i værtsmedlemsstaten". De 
maltesiske myndigheder kan pålægge andrageren kompensationsforanstaltninger, hvis der er 
betydelige forskelle mellem den uddannelse, som ansøgeren har fået, og den uddannelse, der 
kræves i henhold til maltesisk lov. De maltesiske myndigheder skal dog tage højde for 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer, EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22–142.
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andragerens erhvervserfaring på 25 år, inden de fastlægger omfanget af 
kompensationsforanstaltningen (artikel 14, stk. 5, i direktiv 2005/36/EF).

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF skal Malta give migranten ret 
til at vælge mellem forskellige kompensationsforanstaltninger. Kun i tilfælde af, at en 
medlemsstat vil fravige reglen om migrantens valgmulighed og pålægge enten en 
egnethedsprøve eller en prøvetid, kan medlemsstaten pålægge en 
kompensationsforanstaltning. Det er dog kun muligt, hvis Kommissionen ikke anmoder den 
pågældende medlemsstat om at undlade at anvende denne fravigelse, fordi den ikke er 
hensigtsmæssig eller ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

I Maltas tilfælde modtog Kommissionen en anmodning om fravigelse den 5. oktober 2007. 
Svaret fra Malta blev modtaget den 11. juni 2008. I deres brev anmoder de maltesiske 
myndigheder om et bilateralt møde med Kommissionen med henblik på at redegøre for de 
særlige omstændigheder i Malta vedrørende denne fravigelse. Anmodningen om et møde 
vidner i følge Kommissionen klart om, at Maltas meddelelse om anmodning om fravigelse 
ikke er færdig og derfor er ugyldig efter den obligatoriske frist på 3 måneder.

I andragerens tilfælde erfarede Kommissionen fra de maltesiske myndigheder den 11. juni 
2008, at det den 30. januar 2007 var blevet besluttet, at han skulle gennemføre en 
egnethedsprøve, men at han havde afvist at gå op til denne prøve.

Konklusion

I lyset af ovenstående redegørelse mener Kommissionen, at:

 artikel 13 i direktiv 2005/36/EF finder anvendelse i andragerens sag, selv om de 
maltesiske myndigheder ikke anser ham for at være en kvalificeret ingeniør;

 artikel 14, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF giver ansøgere om anerkendelse ret til at vælge 
mellem forskellige kompensationsforanstaltninger, nemlig en egnethedsprøve eller en 
prøvetid. Andrageren har ikke fået denne valgmulighed.

I lyset af ovenstående har de maltesiske myndigheder overtrådt direktiv 2005/36/EF i 
andragerens tilfælde. Kommissionen agter at underrette andrageren om sin analyse og foreslår
andrageren at appellere den maltesiske ingeniørkommissions afgørelse på nationalt plan."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009.

"Som følge af udviklingen inden for de seneste fire måneder konkluderer Kommissionen, at 
Malta anvender direktiv 2005/36/EF korrekt i forhold til andragerens sag med henblik på at 
anerkende hans erhvervsmæssige kvalifikationer.

- den 22. juni 2009 underrettede andrageren Kommissionen om, at de maltesiske myndigheder 
i et brev af 16. juni 2009 inviterede ham til at vælge en type kompensationsforanstaltning;

- den 24. juni 2009 blev der afholdt en videokonference mellem Kommissionens tjenestegrene 
og de maltesiske myndigheder (repræsentanter for premierministerens kabinet og 
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ingeniørkommissionen), hvor Kommissionen insisterede på, at man ikke kan se bort fra 
andragerens erhvervsmæssige kvalifikationer, og at han burde kunne vælge en type 
kompensationsforanstaltning;

- som opfølgning på videokonferencen modtog Kommissionen den 7. juli 2009 et brev fra de 
maltesiske myndigheder, hvori de bekræftede, at andrageren kan vælge en type 
kompensationsforanstaltning;

- den 21. august 2009 underrettede andrageren Kommissionen om, at de kompetente 
myndigheder anmodede ham om at deltage i en samtale med henblik på at vurdere hans 
prøvetid;

På baggrund af ovenstående hændelser konkluderer Kommissionen, at Malta anvender 
direktiv 2005/35/EF korrekt i andragerens sag, og at der ikke kan påvises en overtrædelse af 
EU's lovgivning."


