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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1157/2007, внесена от Luca Biselli, с италианско гражданство,
относно предполагаем пропуск в  европейската директива относно 
признаването на професионалните квалификации

1. Резюме на петицията

Вносителят съобщава за предполагаем пропуск в Директива 2005/36/EО на 
Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните 
квалификации с оглед упражняването на свободата на установяване. По-конкретно, 
вносителят посочва, че не е получил право на вписване в регистъра на британските 
архитекти, тъй като академичната му диплома за строителен инженер, която в Италия 
дава достъп и до професията архитект, не е била призната като равностойна в други 
държави-членки. Тези действия са предприети в противоречие с посочената директива, 
която включва сред признатите дипломи завършено образование по строително 
инженерство и архитектура, което всъщност е нова версия на старото висше 
образование по строително инженерство. Следователно вносителят отправя искане
законодателят на Съюза да се намеси с тълкуване, за да поправи несъответствието.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Коментари на Комисията относно петицията
В Италия притежателите на дипломи „Laurea in Ingegneria Edile“ (vecchio ordinamento) 
по строително инженерство имат право, след като са положили държавен изпит, 
свободно да упражняват професия в областта на архитектурата. Посочените по-горе 
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дипломи обаче не са изброени в приложение V.5.7.1. към Директива 2005/36/ЕО1 на 
Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните 
квалификации. Поради това, тези дипломи не предоставят на мигрантите право на 
автоматично признаване в друга държава-членка за упражняване на професията 
архитект.

С Директива 2005/36/ЕО се установява система за автоматично признаване на 
територията на държавите-членки на квалификации за архитект, изброени в 
приложение V.5.7.1, което отговаря на посочените в член 46 минимални условия за 
обучение. Всяка държава-членка предоставя на притежателите на дипломи, получени в 
друга държава-членка и попадащи в обхвата на Директивата, същите права като тези за 
съответните дипломи, които самата тя издава.

Съгласно член 21, параграф 7 от Директива 2005/36/ЕО, държавите-членки уведомяват 
Комисията и останалите държави-членки за нова диплома в областта на архитектурата, 
която да бъде включена в приложение V.5.7.1. Ако бъде сметнато, че тази диплома е в 
съответствие с Директива 2005/36/ЕО, то тогава тя се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Що се отнася до архитектите обаче, Директива 2005/36/ЕО не възпрепятства 
държавите-членки да издават дипломи в областта на архитектурата, които не са в 
съответствие с Директивата, и да разрешава на притежателите на такива дипломи 
достъп до и упражняване на професията архитект на тяхната собствена територия.

Мигрантът, чиято професионална квалификация в областта на архитектурата, получена 
в друга държава-членка, не отговаря на изискванията в член 46 от Директива
2005/36/ЕО и поради тази причина той не може да се възползва от автоматично 
признаване съгласно тази Директива в приемащата държава-членка, все пак може да 
поиска взаимно признаване на неговата квалификация в приемащата държава-членка 
въз основа на общата система. Подобно взаимно признаване предполага сравнителен 
анализ, извършен от органите на приемащата държава-членка, между квалификацията
на мигранта (включително съответния професионален опит) и квалификацията, 
необходима в приемащата държава-членка за упражняване на професията архитект. В 
случай че след този сравнителен анализ бъдат установени съществени различия, 
органите на приемащата държава-членка имат право при известни условия да поискат 
от мигранта да покрие тези различия, например чрез полагане на изпит или период на 
изпитателен стаж.

Заключения
От представените на вниманието на Комисията елементи в настоящата петиция не 
може да се заключи, че съществува нарушение на законодателството на ЕС. При 
настоящото законодателство, вносителят на петицията наистина не може да се 
възползва от автоматично признаване, за да упражнява професията архитект в друга 
държава-членка, тъй като неговата квалификация за строителен инженер не е изброена 
в приложение V.5.7.1. Въпреки това, вносителят все пак може да поиска взаимно 
признаване на неговата квалификация в друга държава-членка въз основа на 

                                               
1 OВ L 255 от 30 септември 2005 г., стр.22—142.
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предвидената в Директива 2005/36/ЕО обща система.
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