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21.10.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1157/2007, ingiven av Luca Biselli (italiensk medborgare), om ett
påstått kryphål i EU-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppmärksammar ett påstått kryphål i Europaparlamentets och rådets direktiv
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer när det gäller etableringsfriheten. Han
påpekar särskilt att han inte kunde registrera sig som arkitekt i Storbritannien eftersom hans
yrkeskvalifikationer som byggnadsingenjör, som i Italien även kvalificerar honom för att
arbeta som arkitekt, inte erkänns som likvärdiga i andra medlemsstater, trots att bestämmelsen
om yrkeskvalifikationer för byggnadsingenjörer och arkitekter i direktivet endast är en
uppdaterad version av den äldre yrkeskvalifikationen för byggnadsingenjörer. Framställaren
ber därför EU:s lagstiftande institutioner att tolka den berörda bestämmelsen för att klargöra
denna skiljaktighet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

”Kommissionens synpunkter på framställningen
I Italien får personer som innehar examensbeviset ”Laurea in Ingegneria Edile” (vecchio
ordinamento) i byggteknik och som godkänns i det statliga provet arbeta självständigt som 
arkitekter. Eftersom dessa examensbevis inte anges i punkt 5.7.1 i bilaga V till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG1 om erkännande av yrkeskvalifikationer

                                               
1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22–142.
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ger de emellertid inte migranter rätt till automatiskt erkännande i andra medlemsstater i syfte 
att utöva arkitektyrket.

Genom direktiv 2005/36/EG fastställs en ordning för automatiskt erkännande mellan
EU-medlemsstater av de yrkeskvalifikationer för arkitekter som anges i punkt 5.7.1 i bilaga V
till direktivet och som uppfyller de lägsta utbildningskrav som fastställs i artikel 46. Varje
medlemsstat ska ge innehavare av examensbevis utfärdade i andra medlemsstater som 
omfattas av direktivet samma rättigheter som innehavare av motsvarande examensbevis som
medlemsstaten själv har utfärdat.

Enligt artikel 21.7 i direktiv 2005/36/EG ska medlemsstaterna till kommissionen och övriga
medlemsstater anmäla nya examensbevis inom arkitektur som bör anges i punkt 5.7.1 i bilaga
V. Om examensbeviset anses uppfylla kraven i direktiv 2005/36/EG ska det därefter
offentliggöras i EU:s officiella tidning.

När det gäller arkitekter är finns det emellertid inget i direktiv 2005/36/EG som hindrar att 
medlemsstaterna utfärdar examensbevis inom arkitektur som inte uppfyller direktivets krav
och ger innehavare av sådana examensbevis rätt att inleda och driva arkitektverksamhet inom
medlemsstatens eget territorium.

Migranter vars yrkeskvalifikationer inom arkitektur från en annan medlemsstat inte uppfyller
kraven i artikel 46 i direktiv 2005/36/EG och som därför inte har rätt till automatiskt
erkännande enligt direktivet i värdstaten, kan ändå ansöka om ömsesidigt erkännande av sina 
kvalifikationer i värdstaten inom ramen för det allmänna systemet. För ett sådant ömsesidigt
erkännande krävs att myndigheterna i värdstaten gör en jämförande analys mellan migrantens
kvalifikationer (samt relevant yrkeserfarenhet) och de kvalifikationer som krävs i värdstaten
för att utöva arkitektyrket. Om den jämförande analysen visar att det finns betydande 
skillnader har värdstatens myndigheter under vissa omständigheter rätt att kräva att migranten
överbryggar dessa skillnader, t.ex. genom att avlägga ett prov eller genom att under en tid
göra praktiktjänstgöring.

Slutsatser
Det är inte möjligt att utifrån de fakta som har förelagts kommissionen i denna framställning
dra slutsatsen att det har skett en överträdelse av gemenskapslagstiftningen. Framställaren kan
i det rådande rättsläget faktiskt inte få ett automatiskt erkännande för att bedriva verksamhet
som arkitekt i en annan medlemsstat, eftersom hans kvalifikationer som byggnadsingenjör
inte anges i punkt 5.7.1 i bilaga V. Framställaren kan emellertid begära ett ömsesidigt
erkännande av sina kvalifikationer i en annan medlemsstat inom ramen för det allmänna
system som föreskrivs i direktiv 2005/36/EG.”
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