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szakképesítések elismeréséről szóló európai rendeletben található állítólagos 
kiskapuról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a letelepedés szabadságának gyakorlása érdekében a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
állítólag kiskaput tartalmaz. Különösen rámutat, hogy az Egyesült Királyságban 
építészmérnökként nem vették nyilvántartásba, mivel építőmérnöki oklevelét – amellyel 
Olaszországban építészmérnökként is működhet – más tagállamok nem ismerik el 
egyenlőnek. Ez ellentétes azzal, hogy az irányelvben szerepel az építőmérnöki és 
építészmérnöki képesítés, ami egyszerűen csak az ő korábbi, építőmérnöki képesítésének az 
újabb változata. A petíció benyújtója ennek megfelelően kéri, hogy az Unió jogalkotói 
tisztázzák ezt az ellentmondást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban
Olaszországban az építőmérnöki „Laurea in Ingegneria Edile” (vecchio ordinamento) oklevél 
birtokosai az államvizsga letételét követően jogosultak az építészet terén független 
tevékenységet végezni. A fent említet oklevelek azonban nincsenek felsorolva a szakmai 
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képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 V. 
mellékletének 5.7.1. pontjában. Ezért ezek az oklevelek nem jogosítják fel a migránsokat az 
automatikus elismerésre egy másik tagállamban az építészmérnöki szakma folytatása céljából.

A 2005/36/EK irányelv létrehozza az V. melléklet 5.7.1. pontjában felsorolt azon 
építészmérnöki képesítések uniós tagállamok közötti automatikus elismerésének rendszerét, 
amelyek megfelelnek a 46. cikkben meghatározott minimális képzési feltételeknek. Minden 
egyes tagállam ugyanolyan jogokat biztosít az egy másik tagállamban szerzett és az irányelv 
által szabályozott oklevelek birtokosainak, mint a saját maga által kiadott egyenértékű 
oklevelek esetében.

A 2005/36/EK irányelv 21. cikkének (7) bekezdése szerint a tagállamok értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot minden olyan új építészmérnöki oklevélről, amelyet fel kívánnak venni 
az V. melléklet 5.7.1. pontjába. Amennyiben ez az oklevél megfelel a 2005/36/EK
irányelvnek, közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az építészmérnököket illetően a 2005/36/EK irányelv azonban nem akadályozza meg a 
tagállamokat abban, hogy olyan okleveleket adjanak ki az építészmérnöki képesítések terén, 
amelyek nem felelnek meg az irányelvnek, és hogy engedélyezzék ezen oklevelek birtokosait, 
hogy építészmérnöki tevékenységet folytassanak saját területükön.

Az a migráns azonban, akinek az egyik tagállamban szerzett építészmérnöki szakmai 
képesítése nem felel meg a 2005/36/EK irányelv 46. cikkének, és aki ezért nem lehet jogosult 
az említett irányelv szerinti automatikus elismerésre, még mindig kérelmezheti szakmai 
képesítésének kölcsönös elismerését a fogadó tagállamban az általános rendszer alapján. E 
kölcsönös elismerés során a fogadó tagállam hatóságai összehasonlító elemzést végeznek a 
migráns szakmai képesítése (beleértve a megfelelő szakmai tapasztalatot is) és a fogadó 
tagállamban az építészmérnöki szakma folytatásához megkövetelt képesítések között. 
Amennyiben lényeges eltéréseket állapítanak meg ezen összehasonlító elemzést követően, a 
fogadó tagállam jogosult bizonyos feltételek mellett felkérni a migránst, hogy hidalja át 
ezeket a különbségeket, például vizsga letételével vagy felügyelet mellett végzett szakmai 
gyakorlati időszak teljesítésével. 

Következtetések
Az e petícióban a Bizottság figyelmébe ajánlott tényezőkből nem lehet azt a következtetést 
levonni, hogy megsértették a közösségi jogot. A jog jelenlegi állása szerint a petíció 
benyújtója valóban nem élhet az automatikus elismeréssel az építészmérnöki szakmának egy 
más tagállamban való folytatása céljából, mivel építőmérnöki szakmai képesítése nem 
szerepel az V. melléklet 5.7.1. pontjában. Mindazonáltal a petíció benyújtója még mindig 
kérheti szakmai képesítésének kölcsönös elismerését egy másik tagállamban a 2005/36/EK 
irányelvben előírt általános rendszer alapján.

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30., 22–142. o.
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