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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1157/2007, adresată de Luca Biselli, de naționalitate italiană, 
privind presupusa lacună din Directiva europeană privind recunoașterea 
calificărilor profesionale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică o presupusă fisură în Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale, pentru exercitarea dreptului la 
liberă stabilire. Mai specific, acesta indică faptul că nu a putut să se înregistreze ca arhitect în 
Regatul Unit, deoarece calificarea sa de inginer constructor, care în Italia îi dă dreptul să 
lucreze și ca arhitect nu este recunoscută ca fiind echivalentă în alte state membre. Aceasta, în 
ciuda faptului că directiva include o calificare în ingineria construcțiilor și arhitectură, care 
este doar o versiune actualizată a vechii calificări în ingineria construcțiilor. În consecință, 
petiționarul solicită interpretarea legislatorilor Uniunii pentru a clarifica această discrepanță.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Observațiile Comisiei privind petiția
În Italia, deținătorii de diplome „Laurea in Ingegneria Edile” (vecchio ordinamento) în 
ingineria construcțiilor au dreptul, după susținerea examenului de stat, să profeseze 
independent în domeniul arhitecturii. Cu toate acestea, diplomele menționate anterior nu sunt 
enumerate în anexa V.5.7.1.la Directiva 2005/36/CE1 a Parlamentului European și a 

                                               
1 JO L 255 din 30 septembrie 2005, p.22-142



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

RO

Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale. Prin urmare, astfel de diplome nu 
acordă lucrătorilor migranți niciun drept la recunoaștere automată într-un alt stat membru 
pentru a profesa ca arhitect.

Directiva 2005/36/CE stabilește un sistem de recunoaștere automată între statele membre UE 
a calificărilor ca arhitect, enumerate în anexa V.5.7.1, care îndeplinesc condițiile minime de 
formare definite la articolul 46 din aceasta. Fiecare stat membru oferă deținătorilor de 
diplome din alt stat membru și care fac obiectul directivei aceleași drepturi ca și în cazul 
diplomelor corespondente pe care le eliberează acesta.

Conform articolului 21 alineatul (7) din Directiva 2005/36/EC, statele membre notifică
Comisia și celelalte state membre cu privire la orice nouă diplomă în domeniul arhitecturii 
care trebuie inclusă în anexa V.5.7.1. În cazul în care se consideră că diploma este în 
conformitate cu Directiva 2005/36/CE, aceasta este publicată ulterior în Jurnalul Oficial al 
UE.

Cu toate acestea, în ceea ce privește arhitecții, Directiva 2005/36/CE nu împiedică statele 
membre să elibereze diplome în domeniul arhitecturii care nu se conformează cu directiva și 
care autorizează titularii diplomelor să acceseze și să desfășoare profesia de arhitect pe 
propriul teritoriu.

Lucrătorii migranți ale căror calificări profesionale în domeniul arhitecturii obținute într-un alt 
stat membru nu îndeplinesc cerințele de la articolul 46 din Directiva 2005/36/CE și care nu 
pot, prin urmare, să beneficieze de recunoaștere automată conform directivei în statul gazdă, 
pot totuși să solicite recunoașterea reciprocă a calificărilor acestora în statul gazdă în baza 
sistemului general. O astfel de recunoaștere reciprocă implică o analiză comparativă, derulată 
de către autoritățile din statul membru gazdă, între calificările lucrătorilor migranți (inclusiv 
experiența profesională relevantă) și calificările cerute în statul membru gazdă pentru 
profesarea ca arhitect. În cazul în care sunt identificate diferențe fundamentale ca urmare a 
analizei comparative, autoritățile din statul gazdă au dreptul, în anumite condiții, de a cere 
lucrătorului migrant să echivaleze diferențele, de exemplu prin susținerea unui test sau a unei 
perioade de practică asistată. 

Concluzii
Din elementele aduse în atenția Comisiei în prezenta petiție nu se poate concluziona că există 
o încălcare a legislației CE. În temeiul legislației actuale, petiționarul nu poate într-adevăr să 
beneficieze de recunoaștere automată pentru a profesa ca arhitect într-un alt stat membru 
deoarece calificările sale ca inginer constructor nu sunt enumerate în anexa V.5.7.1 la 
directivă. Cu toate acestea, petiționarul poate să solicite recunoașterea reciprocă a calificărilor 
sale într-un alt stat membru în baza sistemului general astfel cum este prevăzut de către 
Directiva 2005/36/CE.
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