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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1157/2007 af Luca Biselli, italiensk statsborger, om et påstået 
smuthul i det europæiske direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer

1. Sammendrag

Andrageren gør opmærksom på et påstået smuthul i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 
vedrørende udøvelsen af etableringsfriheden. Han gør navnlig gældende, at han ikke kunne 
registrere sig som arkitekt i Det Forenede Kongerige, eftersom hans uddannelse som 
bygningsingeniør, som i Italien også giver ham ret til at virke som arkitekt, ikke anerkendes 
som ligestillet i andre medlemsstater. Dette sker på trods af, at direktivet omfatter en 
bygningsingeniør- og arkitektuddannelse, som blot er en opdateret version af den gamle 
bygningsingeniøruddannelse. Andrageren ønsker derfor, at de europæiske lovgivere fortolker 
lovgivningen med henblik på at løse denne uoverensstemmelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Kommissionens bemærkninger
I Italien har indehavere af uddannelsesbeviset "Laurea in Ingegneria Edile" (vecchio 
ordinamento) som bygningsingeniør ret til at udøve selvstændig virksomhed som arkitekt 
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efter at have aflagt en statslig prøve. Men ovennævnte uddannelsesbevis figurerer ikke på
listen i Bilag V.5.7.1. i Rådets direktiv 2005/36/EF2 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Derfor opnår indvandrere ikke automatisk godkendelse til at udøve deres 
profession som arkitekt i andre medlemsstater på grundlag af dette uddannelsesbevis.

Direktiv 2005/36/EF fastsætter et system, ifølge hvilket kvalifikationer som arkitekt, der 
fremgår af Bilag V.5.7.1., automatisk godkendes, såfremt de opfylder de mindstekrav til 
uddannelse, som er defineret i artikel 46. De enkelte medlemsstater skal give indehavere af 
eksamensbeviser, som er opnået i en anden medlemsstat, og som er omfattet af direktivet, de 
samme rettigheder som indehavere af tilsvarende eksamensbeviser, som medlemsstaten selv 
udsteder.

I henhold til artikel 21, stk. 7, i direktiv 2005/36/EF har medlemsstaterne pligt til at underrette
Kommissionen og de andre medlemsstater om nye uddannelsesbeviser inden for 
arkitekterhvervet, som skal inkluderes i Bilag V.5.7.1. Hvis et sådant uddannelsesbevis anses 
for at være i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF, offentliggøres det i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Men direktiv 2005/36/EF forhindrer ikke medlemsstaterne i at udstede eksamensbeviser til 
arkitekter, som ikke er i overensstemmelse med direktivet, og som autoriserer indehaveren til 
at få adgang til og at udøve sin profession som arkitekt på medlemsstatens eget område.

En indvandrer, hvis professionelle kvalifikationer som arkitekt, der er opnået i en anden 
medlemsstat, ikke opfylder kravene i artikel 46 i direktiv 2005/36/EF, og som derfor ikke 
godkendes automatisk i værtsmedlemsstaten i henhold til dette direktiv, kan stadig anmode 
om gensidig anerkendelse af sine kvalifikationer i værtsmedlemsstaten på grundlag af det 
generelle system. En sådan gensidig anerkendelse forudsætter en sammenlignende analyse, 
som udføres af myndighederne i værtsmedlemsstaten, af indvandrerens kvalifikationer 
(herunder relevant erhvervserfaring) og de kvalifikationer, der kræves i værtsmedlemsstaten 
for at kunne drive virksomhed som arkitekt. Hvis denne sammenlignende analyse viser, at der 
er væsentlige forskelle, har myndighederne i værtsmedlemsstaten under visse betingelser ret 
til at bede indvandreren om at rette op på disse forskelle, f.eks. ved at aflægge en prøve eller
ved at arbejde under tilsyn i et vist tidsrum.

Konklusion
På grundlag af de oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen, kan det ikke konkluderes, 
at der foreligger en overtrædelse af EU-lovgivningen. Andrageren kan på baggrund af 
lovgivningen ikke opnå automatisk godkendelse, således at han kan udøve sit erhverv som 
arkitekt i en anden medlemsstat, da hans kvalifikationer som bygningsingeniør ikke er 
medtaget i Bilag V.5.7.1. Andrageren kan ikke desto mindre anmode om gensidig 
anerkendelse af sine kvalifikationer i en anden medlemsstat på grundlag af det generelle 
system i henhold til direktiv 2005/36/EF."

                                               

2 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22-142.
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