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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1157/2007, ingediend door Luca Biselli (Italiaanse nationaliteit), 
aangaande een vermeende hiaat in de Europese Richtlijn betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op een vermeende hiaat in Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de 
vrijheid van vestiging. Hij meldt specifiek dat hij zich in het Verenigd Koninkrijk niet kon 
registeren als architect, omdat zijn kwalificatie als bouwkundig ingenieur, die hem in Italië 
ook het recht geeft het beroep van architect uit te oefenen, in andere lidstaten niet als 
equivalent wordt erkend. Dit is het geval ondanks het feit dat de richtlijn een kwalificatie in 
bouwkunde en architectuur bevat, die niet meer is dan een bijgewerkte versie van de oudere 
kwalificatie in bouwkunde. Indiener vraagt daarom om een interpretatie door de wetgevers 
van de Unie om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot deze discrepantie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift
In Italië zijn houders van een diploma “Laurea in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento)” in 
constructiebouw, nadat zij zijn geslaagd voor hun staatsexamen, gerechtigd om een 
onafhankelijk beroep uit te oefenen op het vlak van de architectuur. Voornoemd diploma is
echter niet opgenomen in bijlage V.5.7.1 van Richtlijn 2005/36/EG1 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Dit diploma
verleent een migrant daarom niet het recht op automatische erkenning in een andere lidstaat 
om daar het beroep van architect uit te oefenen.

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.



PE415.068v01-00 2/2 CM\750382NL.doc

NL

Richtlijn 2005/36/EG voorziet in een systeem van automatische erkenning tussen de EU-
lidstaten van de kwalificaties als architect, zoals opgesomd in bijlage V.5.7.1, die voldoen aan 
de minimale opleidingsvereisten zoals vastgelegd in artikel 46. Alle lidstaten geven houders 
van diploma’s die zijn behaald in andere lidstaten en die vallen onder de richtlijn, dezelfde 
rechten als voor de overeenkomstige diploma’s die zij zelf uitreiken.

Overeenkomstig artikel 21, lid 7, van Richtlijn 2005/36/EG, dient elke lidstaat de Commissie 
en de overige lidstaten in kennis te stellen van elk nieuw diploma op het gebied van
architectuur dat moet worden opgenomen in bijlage V.5.7.1. Indien wordt geconstateerd dat 
het diploma voldoet aan de eisen van Richtlijn 2005/36/EG, wordt dit bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Voor zover het architecten betreft, weerhoudt Richtlijn 2005/36/EG geen van de lidstaten 
ervan diploma’s op het gebied van architectuur uit te reiken die niet voldoen aan de eisen van 
de richtlijn, en houders van deze diploma’s toestemming te geven het beroep van architect op 
het eigen grondgebied uit te oefenen.

Migranten waarvan de in een andere lidstaat verkregen beroepskwalificaties op het gebied van 
architectuur niet voldoen aan de eisen van artikel 46 van Richtlijn 2005/36/EG en die om die 
reden in de gastlidstaat niet kunnen profiteren van automatische erkenning onder de Richtlijn, 
kunnen nog altijd in de gastlidstaat onderlinge erkenning van hun beroepskwalificaties op 
basis van het algemeen stelsel aanvragen. Een dergelijke onderlinge erkenning houdt in dat er
een vergelijkend onderzoek, te verrichten door de autoriteiten van het gastland, moet 
plaatsvinden tussen de kwalificaties van de migrant (met inbegrip van diens relevante 
werkervaring) en de kwalificaties die in de gastlidstaat vereist zijn om het beroep van 
architect uit te oefenen. Indien er tijdens dit vergelijkend onderzoek wezenlijke verschillen 
worden geconstateerd, dan zijn de autoriteiten van de gastlidstaat onder bepaalde 
omstandigheden gerechtigd de migrant te vragen deze verschillen te overbruggen, 
bijvoorbeeld door een test af te leggen of een aanpassingsstage te volgen. 

Conclusies
Op basis van alle factoren die middels dit verzoekschrift onder de aandacht van de Commissie 
zijn gebracht, kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van schending van de EU-
wetgeving. Gezien de huidige staat van de wetgeving kan indiener inderdaad niet profiteren 
van automatische erkenning om het beroep van architect in een andere lidstaat uit te oefenen,
aangezien zijn kwalificaties als bouwkundig ingenieur niet zijn opgenomen in bijlage V.5.7.1. 
Desalniettemin kan indiener nog altijd, conform Richtlijn 2005/36/EG, onderlinge erkenning 
van zijn beroepskwalificaties in een andere lidstaat op basis van het algemeen stelsel 
aanvragen.
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