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Asia: Vetoomus nro 1157/2007, Luca Biselli, Italian kansalainen, porsaanreiästä 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa direktiivissä 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä huomauttaa ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mahdollisesta porsaanreiästä 
sijoittautumisvapauden harjoittamisen osalta. Hän ilmoittaa, että hän ei voinut rekisteröityä 
arkkitehtinä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska hänen rakennussuunnittelijan 
pätevyyttään, jonka nojalla hän voi harjoittaa Italiassa arkkitehdin ammattia, ei tunnusteta 
vastaavaksi muissa jäsenvaltioissa huolimatta siitä, että direktiivi sisältää 
rakennussuunnittelijan ja arkkitehdin pätevyydet, ja arkkitehti on vain päivitetty versio 
vanhemmasta rakennussuunnittelijan pätevyydestä. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi 
Euroopan unionin lainsäätäjien tulkintaa, jotta tämä ristiriita voidaan korjata.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Vetoomusta koskevat komission huomiot 
Italiassa rakennussuunnittelijan tutkinto "Laurea in Ingegneria Edile" (vecchio ordinamento) 
oikeuttaa, valtiontutkinnon suorittamisen jälkeen, harjoittamaan itsenäisesti arkkitehdin 
ammattia. Edellä mainittua tutkintoa ei ole kuitenkaan mainittu liitteessä V.5.7.1 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/36/EY1 ammattipätevyyden tunnustamisesta. 
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Näin ollen kyseinen tutkinto ei anna siirtotyöläiselle automaattista tunnustamista, jotta hän 
voisi harjoittaa arkkitehdin ammattia toisessa jäsenvaltiossa.

Direktiivillä 2005/36/EY luodaan EU:n jäsenvaltioiden välille arkkitehdin tutkinnon 
automaattinen tunnustaminen, joka on mainittu liitteessä V.5.7.1. Tutkinto täyttää 
46 artiklassa määritetyt koulutukselle säädettävät vähimmäisvaatimukset. Jokaisen 
jäsenvaltion tulee antaa toisessa jäsenvaltiossa direktiivin mukaisen tutkintotodistuksen 
saaneelle samat oikeudet kuin se antaa oman vastaavan tutkintotodistuksen saaneille.

Direktiivin 2005/36/EY 21 artiklan 7 kohdan mukaan jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille uusista tutkintotodistuksista arkkitehtuurin alalla, jotta ne 
voidaan sisällyttää liitteeseen V.5.7.1. Mikäli tutkintotodistusta pidetään yhdenmukaisena 
direktiivin 2005/36/EY kanssa, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Arkkitehtien osalta direktiivi 2005/36/EY ei kuitenkaan estä jäsenvaltioita antamasta 
arkkitehtuurin alalla tutkintotodistuksia, jotka eivät ole direktiivin mukaisia. Direktiivi ei 
myöskään estä kyseisen kaltaisen tutkintotodistuksen omaavia harjoittamaan arkkitehdin 
ammattia jäsenvaltion omalla alueella.

Siirtotyöläinen, jonka toisessa jäsenvaltiossa hankkima ammatillinen pätevyys arkkitehtuurin 
alalla ei vastaa direktiivin 2005/36/EY 46 artiklan vaatimuksia, ja joka ei siten pysty 
hyötymään tämän direktiivin nojalla automaattisesta tunnustamisesta vastaanottavassa 
valtiossa, voi silti pyytää pätevyyden vastavuoroista tunnustamista vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa yleisen tunnustamisjärjestelmän perusteella. Vastavuoroinen tunnustaminen 
tarkoittaa vertailevaa analyysia, jonka tekevät vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset 
siirtotyöläisen pätevyyden (mukaan lukien asianomainen ammatillinen kokemus) ja 
vastaanottavan jäsenvaltion vaatimusten mukaisen arkkitehdin ammatin harjoittajan 
pätevyyden välillä. Mikäli vertailevan analyysin perusteella löytyy suuria eroja, 
vastaanottavan valtion viranomaisilla on oikeus, tietyin ehdoin, pyytää siirtotyöläistä 
tasoittamaan näitä eroja, esimerkiksi tekemällä koe tai suorittamalla valvottu harjoittelujakso. 

Johtopäätökset

Kyseisessä vetoomuksessa komissiolle saatettujen tietojen perusteella ei voida todeta, että 
EY:n lainsäädäntöä olisi rikottu. Nykyisen lainsäädännön perusteella vetoomuksen esittäjä ei 
voi hyötyä automaattisesta tunnustamisesta, jotta hän voisi harjoittaa arkkitehdin ammattia 
toisessa jäsenvaltiossa, koska hänen rakennussuunnittelijan tutkintoaan ei ole mainittu 
liitteessä V.5.7.1. Siitä huolimatta vetoomuksen esittäjä voi pyytää tutkintonsa vastavuoroista 
tunnustamista toisessa jäsenvaltiossa direktiivissä 2005/36/EY mainitun yleisen 
tunnustamisjärjestelmän perusteella.
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