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Θέμα: Αναφορά 1157/2007, του Luca Biselli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για κενό στην ευρωπαϊκή οδηγία για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει εικαζόμενο κενό στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων για την άσκηση της ελευθερίας της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι 
δεν μπόρεσε να εγγραφεί ως αρχιτέκτονας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το πτυχίο του 
πολιτικού μηχανικού, με το οποίο στην Ιταλία μπορεί να εργάζεται και ως αρχιτέκτονας, δεν 
αναγνωρίζεται ως ισότιμο πτυχίο αρχιτεκτονικής σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό συμβαίνει παρά 
το γεγονός ότι η οδηγία περιλαμβάνει πτυχίο πολιτικού μηχανικού και αρχιτέκτονα, κάτι που 
αποτελεί απλώς μια ενημερωμένη έκδοση του παλαιότερου πτυχίου του πολιτικού μηχανικού. 
Ο αναφέρων ζητεί για το λόγο αυτό την ερμηνεία των νομοθετών της Ένωσης ώστε να αρθεί 
αυτή η αντίφαση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
Στην Ιταλία, οι κάτοχοι διπλωμάτων «Laurea in Ingegneria Edile» (vecchio ordinamento) 
πολιτικού μηχανικού δικαιούνται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των κρατικών εξετάσεων, 
να ασκήσουν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ωστόσο, τα 
προαναφερθέντα διπλώματα δεν αναφέρονται στο Παράρτημα V, σημείο 5.7.1. της οδηγίας 
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2005/36/EΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα διπλώματα δεν χορηγούν στους 
μετανάστες κανένα δικαίωμα αυτόματης αναγνώρισης σε άλλο κράτος μέλος για την άσκηση
του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα.

Η οδηγία 2005/36/EΚ θεσπίζει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ όσον αφορά τα προσόντα του αρχιτέκτονα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημά 
V, σημείο 5.7.1, τα οποία πληρούν τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης όπως ορίζονται στο 
άρθρο 46. Κάθε κράτος μέλος θα παρέχει στους κατόχους διπλωμάτων που έχουν αποκτηθεί
σε άλλο κράτος μέλος και καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία τα ίδια δικαιώματα που 
παρέχονται για τα αντίστοιχα διπλώματα που χορηγεί το ίδιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 7, της οδηγίας 2005/36/EΚ, τα κράτη μέλη θα 
κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κάθε νέο δίπλωμα στον τομέα της 
αρχιτεκτονικής για να συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα V, σημείο 5.7.1. Αν το δίπλωμα 
αυτό θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την οδηγία 2005/36/EΚ, τότε δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ωστόσο, όσον αφορά τους αρχιτέκτονες, η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη 
να χορηγούν διπλώματα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που δεν είναι σύμμορφα με την 
οδηγία και τα οποία παρέχουν στους κατόχους των εν λόγω διπλωμάτων πρόσβαση και 
δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην επικράτεια του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Ο μετανάστης του οποίου τα επαγγελματικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που 
αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 της 
οδηγίας 2005/36/EΚ και ο οποίος συνεπώς δεν μπορεί να επωφεληθεί από την αυτόματη 
αναγνώριση βάσει της εν λόγω οδηγίας στο κράτος μέλος υποδοχής, εξακολουθεί να δύναται 
να ζητήσει την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων του στο κράτος μέλος υποδοχής βάσει 
του γενικού συστήματος. Η εν λόγω αμοιβαία αναγνώριση συμπεριλαμβάνει μια συγκριτική 
ανάλυση, η οποία διεξάγεται από τις αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, μεταξύ των 
προσόντων του μετανάστη (περιλαμβανομένης της σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας) και 
των προσόντων που απαιτούνται στο κράτος μέλος υποδοχής για την άσκηση του 
επαγγέλματος του αρχιτέκτονα. Αν ύστερα από την εν λόγω συγκριτική ανάλυση, 
εντοπιστούν σημαντικές διαφορές, οι αρχές του κράτους μέλους υποδοχής θα δικαιούνται, 
βάσει ορισμένων προϋποθέσεων, να ζητήσουν από τον μετανάστη να καλύψει αυτές τις 
διαφορές, υποβάλλοντάς τον για παράδειγμα σε μια δοκιμασία ή σε μια περίοδο άσκησης υπό 
εποπτεία.

Συμπεράσματα
Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, δεν μπορεί να συναχθεί στην παρούσα 
αναφορά ότι υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Σύμφωνα με το κείμενο δίκαιο, ο 
αναφέρων πράγματι δεν μπορεί να επωφεληθεί από την αυτόματη αναγνώριση, προκειμένου 
να ασκήσει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα σε άλλο κράτος μέλος εφόσον τα προσόντα του ως 
πολιτικός μηχανικός δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα V, σημείο 5.7.1 της οδηγίας.
Μολαταύτα, ο αναφέρων εξακολουθεί να δύναται να ζητήσει την αμοιβαία αναγνώριση των 

                                               
1 ΕΕ L 255 της 30 Σεπτεμβρίου 2005, σ. 22-142.
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προσόντων του σε άλλο κράτος μέλος βάσει του γενικού συστήματος, όπως προβλέπεται από 
την οδηγία 2005/36/EΚ.
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