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Temats: Lūgumraksts Nr. 1157/2007, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Luca Biselli, 
par iespējamām nepilnībām Eiropas direktīvā par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz iespējamām nepilnībām Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu saistībā ar uzņēmējdarbības 
veikšanas brīvību. Īpaši lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš nevarēja piereģistrēties kā 
arhitekts Apvienotajā Karalistē, jo citās dalībvalstīs par līdzvērtīgu netiek atzīta viņa 
būvniecības inženiera kvalifikācija, kas Itālijā viņam ļauj strādāt arī par arhitektu. Tas ir 
pretrunā faktam, ka minētajā direktīvā ir iekļauta būvniecības inženiera un arhitekta 
kvalifikācija, kas ir kādreizējās būvniecības inženiera kvalifikācijas atjaunināta versija. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzējs lūdz Savienības likumdevējus sniegt savu skaidrojumu, lai atrisinātu 
šīs pretrunas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu 
Itālijā būvniecības-inženierzinātnes diploma „Laurea in Ingegneria Edile” (vecchio 
ordinamento) ieguvēji pēc valsts eksāmena nokārtošanas ir tiesīgi veikt patstāvīgu 
profesionālo darbību arhitektūras jomā. Tomēr iepriekš minētie diplomi nav ietverti Eiropas 
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Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK1 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 
V pielikuma 5.7.1. punktā. Tāpēc šie diplomi nepiešķir migrantiem tiesības uz automātisku 
atzīšanu citās dalībvalstīs, lai tur strādātu par arhitektu.

Direktīva 2005/36/EK ievieš automātiskās atzīšanas sistēmu starp ES dalībvalstīm attiecībā uz 
arhitekta kvalifikācijām, kas minētas V pielikuma 5.7.1. punktā un kas izpilda 46. pantā 
uzskaitītos minimālos apmācības nosacījumus. Ikviena dalībvalsts citā dalībvalstī iegūta un 
direktīvā minēta diploma ieguvējiem sniedz tādas pašas tiesības kā šajā dalībvalstī izsniegta 
atbilstoša diploma ieguvējiem.

Saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 21. panta 7. punktu dalībvalstis informē Komisiju un citas 
dalībvalstis par jauniem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem arhitektūras jomā, ko 
jāiekļauj V pielikuma 5.7.1. punktā. Ja tiek uzskatīts, ka šis kvalifikāciju apliecinošais 
dokuments ir saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK, tā nosaukumu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr attiecībā uz arhitektiem Direktīva 2005/36/EK neaizliedz dalībvalstīm izsniegt 
diplomus arhitektūras jomā, kas neatbilst direktīvai, un dot iespēju šo diplomu ieguvējiem 
strādāt par arhitektiem minētās dalībvalsts teritorijā.

Migrants, kura profesionālā kvalifikācija arhitektūras jomā, kas iegūta citā dalībvalstī, 
neatbilst Direktīvas 2005/36/EK 46. panta prasībām un kurš tāpēc saskaņā ar šo direktīvu 
nevar saņemt automātisko atzīšanu uzņemošajā dalībvalstī, joprojām var lūgt savas 
kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu uzņemošajā dalībvalstī, pamatojoties uz vispārējo sistēmu. 
Šāda savstarpēja atzīšana ietver salīdzinošo analīzi, ko veic uzņemošās dalībvalsts varas 
iestādes, salīdzinot migranta kvalifikācijas (ieskaitot atbilstošu profesionālo pieredzi) un 
kvalifikācijas, kas tiek pieprasītas uzņemošajā dalībvalstī, lai strādātu par arhitektu. Ja šīs 
salīdzinošās analīzes rezultātā tiek atklātas būtiskas atšķirības, uzņemošās dalībvalsts varas 
iestādes ar dažiem nosacījumiem ir tiesīgas lūgt migrantu tās novērst, piemēram, izpildot 
pārbaudi vai uzraudzītās prakses laikposmu.

Secinājumi
Izskatot informāciju, ko Komisijai sniedz šis lūgumraksts, nav iespējams konstatēt EK tiesību 
aktu pārkāpumu. Saskaņā ar pašreizējiem tiesību aktiem lūgumraksta iesniedzējs patiešām 
nevar saņemt automātisko atzīšanu, lai strādātu par arhitektu citā dalībvalstī, jo viņa 
būvniecības inženiera kvalifikācija nav iekļauta V pielikuma 5.7.1. punktā. Tomēr 
lūgumraksta iesniedzējs var lūgt viņa kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu citā dalībvalstī, 
pamatojoties uz vispārējo sistēmu, kā noteikts Direktīvā 2005/36/EK.
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