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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1157/2007, którą złożył Luca Biselli (Włochy) w sprawie rzekomej 
luki w europejskiej dyrektywie dotyczącej uznawania kwalifikacji 
zawodowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje rzekomą lukę w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która dotyczy 
korzystania ze swobody przedsiębiorczości. W szczególności zaznacza on, że nie był w stanie 
zarejestrować się jako architekt w Wielkiej Brytanii, ponieważ jego kwalifikacje inżyniera 
budowlanego, które we Włoszech uprawniają do wykonywania zawodu architekta, nie są 
uznawane za równoważne w innych państwach członkowskich. Dzieje się tak pomimo faktu, 
że dyrektywa obejmuje kwalifikacje w dziedzinie inżynierii budowlanej i architektury, które 
stanowią po prostu zaktualizowaną wersję dawniejszych kwalifikacji w dziedzinie inżynierii 
budowlanej. Składający petycję zwraca się zatem do prawodawców unijnych o dokonanie 
interpretacji w celu wyjaśnienia tej rozbieżności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji
We Włoszech osoby posiadające dyplom „Laurea in Ingegneria Edile” (vecchio oridnamento) 
w zakresie inżynierii budowlanej są uprawnione, po zdaniu egzaminu państwowego, do 
niezależnego wykonywania zawodu architekta. Jednakże powyższe dyplomy nie są 
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wymienione w pkt. 5.7.1 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE1 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Przedmiotowe dyplomy nie 
uprawniają zatem migrantów do automatycznego uznawania kwalifikacji w innym państwie 
członkowskim w celu wykonywania zawodu architekta.

Dyrektywa 2005/36/WE ustanawia system automatycznego uznawania pomiędzy państwami 
członkowskimi UE kwalifikacji architekta, wymienionych w pkt. 5.7.1 załącznika V do 
dyrektywy, które spełniają minimalne wymogi w zakresie kształcenia określone w art. 46.
Każde państwo członkowskie jest zobowiązane przyznać posiadaczom dyplomów 
otrzymanych w innym państwie członkowskim i objętych dyrektywą jednakowe uprawnienia 
jak w przypadku odpowiadających im dyplomów, które samo wydaje.

Zgodnie z art. 21 ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE państwa członkowskie zawiadamiają Komisję 
i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich nowych dyplomach w dziedzinie architektury, 
które należy uwzględnić w pkt. 5.7.1 załącznika V. Jeśli dyplom zostanie uznany za zgodny 
z przepisami dyrektywy 2005/36/WE, zostaje on wówczas opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym UE.

Jednakże, jeśli chodzi o architektów, dyrektywa 2005/36/WE nie zapobiega wydawaniu przez 
państwa członkowskie dyplomów w dziedzinie architektury, które są niezgodne z dyrektywą, 
ani wydawaniu uprawnień posiadaczom przedmiotowych dyplomów do dostępu 
i wykonywania zawodu architekta w granicach swego własnego terytorium.

Migrant, którego kwalifikacje zawodowe w dziedzinie architektury uzyskane w innym 
państwie członkowskim nie spełniają wymogów art. 46 dyrektywy 2005/36/WE i który nie 
może tym samym skorzystać z automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie
przedmiotowej dyrektywy w przyjmującym państwie członkowskim, wciąż może zwrócić się 
o wzajemne uznanie kwalifikacji w przyjmującym państwie członkowskim na zasadach 
ogólnego systemu. Wzajemne uznanie kwalifikacji obejmuje przeprowadzaną przez władze 
państwa przyjmującego analizę porównawczą kwalifikacji migranta (w tym odpowiedniego 
doświadczenia zawodowego) oraz kwalifikacji wymaganych w przyjmującym państwie 
członkowskim do wykonywania zawodu architekta. W przypadku stwierdzenia istotnych 
różnic w wyniku tej analizy władze przyjmującego państwa członkowskiego mają prawo, 
w określonych warunkach, zwrócić się do migranta o wyrównanie tych różnic, np. poddając 
testowi lub okresowi nadzorowanej praktyki.

Wnioski
W oparciu o kwestie przedstawione Komisji w przedmiotowej petycji nie można stwierdzić 
naruszenia prawodawstwa WE. Przy obecnym stanie prawnym składający petycję 
rzeczywiście nie może skorzystać z automatycznego uznawania kwalifikacji w celu 
wykonywania zawodu architekta w innym państwie członkowskim, ponieważ jego 
kwalifikacje inżyniera budowlanego nie są wymienione w pkt. 5.7.1 załącznika V. Niemniej 
jednak składający petycję nadal może zwrócić się o wzajemne uznanie jego kwalifikacji 
w innym państwie członkowskim na zasadach ogólnego systemu zgodnie z tym, jak zostało to 
przewidziane w dyrektywie 2005/36/WE.

                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.09.05, str. 22-142.
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