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Samenvatting 

De erkenning wan diploma's in de Europese Gemeenschap 

Eén van de belangrijkste doelstelliingen vaui bet EG-Verdrag is het scheppen van een 
gemeenschappelijke markt voor alle economische activiteiten. Dezedoelstelling h e f t  ook 
consequenties voor beroepsactiviteiten. Nationale regels die tcn gevolge hebben, dat 
personen belemmerd worden in het aanbieden van; h m  professionele diensten in een 
andere Lid-Staat of het zich daar vestigen be~naeilijken, moeten worden weggenomen. 
Een van de  hinderpalen bij de realisatie van een dergelijk vrij personenverkeer bleek te 
liggen in het vereiste van nationale diploma's enerzijds en de uiteenlopende waasdering 
van  ibuiacdmdse diploma's anderzijds. De mobiliteitsbeperking veroorzaakt door het ver- 
eiste varr een nationaal diploma kan evenzeer een belemmering voor het tot stand komen 
van een interne markt opleveren d s  verschillende veiligheidsvoorschriften voor techni- 
sche produkten. 

Vele van dergelijke 'oelemerlngen zijn weggenomen door interpretatie vain Europees- 
rechtelijke voorschriften door het Europese Hof van Justitie. Dit geldt in het bijzonder 
voor belemmeringen die gebaseerd waren op nationaliteit. Ook nationalie vereisten 
betreffende kwalificaiies en diploma's kunnen echter onderdanen van andere Lid-Staten 
b d c m e r e n  in de uitoefening wan hun rechten van vestiging en het aanbieden van, 
diensten mais gegarandeerd door de artt. 52 en 59 vm het EG-Verdrag zonder, dat 
echter sprake Is van discriminatie op grond van nationaliteit. In deel IE van dit boek wordt 
de j~lrispmdentie van het Europese Hof van Justitie ten aanzien v m  het vrij verkeer van 
beawpsbeoefenaren in clhronoYagische voligorde geanalyseerd. Speciale mdacht  wordt 
besteed aan de vraag, of art. 52 van her EG-Verdrag slechts betrekking heeft op discri- 
minerende maatregelen. of dat km worden gesteld, dat art. 52 alle beperkingen verbiedt, 
remij deze objectief worden gerechtvaardigd door het algemeen belang. Andere onder- 
werpen die in deel I1 aan de orde komen zijn de ontwikkelingen in de jurispmdeatia niet 
betrekking tot "omgekeerde discriminatie" en met betekkiirig tot de erkenning van in 
derde Yauden verworven diploma's. 
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Ten aanzien van de vrijheid van dienstverlening heefr het Hof van Justitie al sinds 
E974 l"' een rechtvaardigingstaets ontwikkeld die wergelijkbw is met de Lasais de 
Dijon-formule. In de -voord Duitse - literatuur werd intensief gediscussieerd over de 
vraag, of soortgelijke regels ook golden ten m i e n  van de vrijheid van vestiging. In de 
meeste arresten met betrekking tot art. 52 EG-Verdrag tot het einde van de jaren tachtig 
waren de litigieuze belemmeringen op de een of andere manier direct. of indirect discrimi- 
nerend. In het Kraus-arrest uit maart 1993 eiste het Hof van Justitie echter. dat de 
Lid-Staat een objectieve rechtsvaardiging zou aanvoeren en de beginselen van noodmak 
en proportionaliteit in acht moest nemen, opdat een nationale maatregel in overeenstem- 
mlng zou zijn met art. 52 van het Verdrag. Daaruit blijkt overduidelijk, dat het W o i m -  
vaardl dat bimen een interne markt ook niet-discriminerende beperkingen onder het 
toepassingsgebied vaui de vermelde bepdingen vallen. In het Vlassopoulou mest  "", 
twee jaar voor de uitspraak in Kraus gewezen, besliste het Hof, dat Lid-Staten moeten 
rekening houden met elke opleiding en training die een EG-migrani heeft gehad en dat 
de Lid-Staat in geval van gelijkwaardiglreid de in een andere Lid-Staat verwamen 
kwalificatie moet erkennen. De Vlassopoulou uitspraak is evident beinvloed door de 
zogenamde horizontale benadering van de erkenning van diploma's zoals de Commissie 
deze sinds het midden van de jaren tachtig heeft ontwikkeld. 

In de loop van de jaren heeft de Gemeenschap verschillende stahegiEn met brtrekking tot 
de erkenning van diploma's gevolgd. Een van de doelstellingen v m  dit boek is een 
besclirijving van deze verschillende benaderingen. De kern van de uitspraak van het Hof 
En de zaak Vlassopoiilou lijkt sterk op de beginselen neergelegd in Richtlijn 89/4&/EG 
betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-ondemijsdiploma's waarmee 
berocpsopleidinigen van tenminste drie jaar worden afgesloten (RAS I). In deel IV wardl 
speciale aandacht geschonken aan deze richtlijn en de daarin gekozen horizontale aanpak. 

Y66r de totstandkoming van de= Richtlijn benaderde de Gemeenschap de problematiek 
van de erkenning van diploma's op een verticale wijze; dat wil zeggen, dat de erkenning 
beroep voor beroep tot stand werd gebracht na een vlaiorafgaainde minimde harmonisatie 
of courdinatie van de opleiding en training in de diverse Lid-Staten. Deel III is a m  deze 
zogcnaamda verticale af secnoriële harmonisatie gewijd. De eerste richtlîjnen die vam deze 
benadering uitgingen, betroffen arisen (1975). Deze artsenrichtlijnen standen ventdgens 
model voor richtlijnen betreffende andere medische. verwmte en farmaceutische beroe- 
pen: verpleegsters (1977), tmdastsen (1978)i, dierenartsen (1978), vroedvrouwen (1980) 
en apothekers (11985). 

Voor elk van deze beroepen zijn er twee richtlijnen: een erkenninigsrichtlijn en een 
coardinatiericlmil~n. N a t  de vermelde richtlijnen voor medische beroepen zijn ook nog 

1747. Zaak 33/74. Van Binsbergeri tegen Besntul: van de Bednjfsvereniigtng voor de Metaalnijverheid, Jur. 
1974, 12W 

1748 Zaak C-19/92, Kraius tegen Land Baden-WiiFttembesg, Jwr. 1993. 1-1 663. 
174.9~ Zaak C-34OI89, i .  Vlassopoulou Legeou Minis@rium f ï î r  Justiz, Bundes- und Burcapaangelegenhe1xen 

Baden-Wibrtiemberg, Jur. 1991, 8-2357. 



richtlijnen tot stand gebracht voor advocaten (19773 en architecten (19851. In afwijking 
van de richtlijnen voor de medische beroepen coordineert de auchitcctemicbtlijn evenwel 
niet de opleiding en training. De advwatenrichtlijn gaat overigens slechts over de 
magelijkheid "dienstenn in een andere Lid-Staat aan te bieden. 

Het systeem van de sectoriële richtlijnen wordt in deel 111 in het bijzandder door een, 
bespreking van de astsenrichdijnen toegelicht. De regels van andere scctoriCle richtlijnen 
worden slechts uiteengezet voorzover deze van de artsmrichtlijnen verschillen of indien 
spieeide problemen ten aanzien van de toepassing van die andere richtlijnen zijn opgeko- 
men. De precieze inhoud van de advocatenrichtliljn wordt in een case study over "juridi- 
sche beroepen" ssanien met de nationale tenuitvoerleggingen van Richtlijn 89148lEG ten 
a i e n  van juridische beroepen in deel V behandeld . Voorts wordt in dat kader aandacht 
geschonken aan de nieuwe ontwerprichtlijn over hen vrije vestigen van advocaten. 

De ervaring leent, dat het prmes van hd ontwerpen, vm, het onderhandelen over en het 
uitvaeren van sectoriële richtlijnen lang en moeizaam is. In sommige gevdlen, bijvoar- 
bedd bij de richtlijnen voor architecten en voor apothekers, waren er meer dam achttien 
jaren mee gemoeid alvorens de Raad het fiat voor een richtlijn gaf. In sommige andere 
gevallen, bijvoorbeeld ten aanzien van ingenieurs, kon in die Raad geen avereenstemming 
warden bereikt zodat het plan om te komen tot een sectoriële ingenieursrichtlijn van de 
agenda werd gevoerd. Zoals reeds vermeld, werd deze sectoriële strategie echter door 
de C o m i s s i e  verlaten ten gunste van een nieuwe strategie betreffende wederzijdse 
erkenning zonder voora fgade  harmonisatie. 

Richtlijn 89/48/EG is een uiting van de "euroforie" die na het in werking treden van de 
Europese Akte en de hoop op voltooiing van een interne markt eind 1992 het Europese 
eenwordingsproces bepaalde. Deze doelstelling was oorspronkelijk verwoord in hel 
Witboek wan de Commissie over de voltooiing van de interne markt Het Witboek 
stelde dot het nodig wals juridische en economische drempels tussen Lid-Staten weg te 
nemen ten einde een geïntegreerde interne markt te scheppen. De nieuwe setategie was 
een belangrijke stap in de riclnting van wederzijdse erkenning zonder daaram vaorafgaan- 
de harmonisatie. ~vereenkomstig deze nieuwe strategie stelde de Commissie een alge- 
meen stelsel van erkenning van diploma's voor. De Raad aanvaardde deze Richtlijn op 
21 december 1988. Het doel van de Richtlijn wrm een daadwerklîjke vrijlheid van: vest- 
iging voor beroepen in de Europese Gemeenschap te bevorderen. De grondgedachte 
achter de Richtlijn is het beginsel van wederzijds vertrouwen in de kwaliteit van de 
onderwijssystemen en: de beroepsopleidingen in andere Lid-Staten. In amvulling op 
Richtlijn 89/48SEG, aanvaardde de Raad Richtlijn 9W5 1 IEG, welke dezelfde horizontale 
m p a k  volgt. Deze laatste richtlijn betreft een tweede algemeen stelsel van erkenning v m  
&roepsop2eLdhgen ter aanvulling van Richtlijn 89J48SEEG (RAS 11). RAS IE richt zich 
op het basisonderwijs tot en met het kort hoger onderwijs. 

1750. COM (85) 310, Jumi 1985. 
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Richtlijn 89!48/EG verplichte Lid-Staten ertoe om maatregelen te nemen, teneinde voor 
4 januari 1991 aan de richtlijn te voldoen. De bepalingen van RAS I en M S  II en de 
tenuitvoerlegging darnasi in de Lid-Staten, alsmede een kritische evaluatie varr de 
fiatlanaSe maatregelen is een van de kerntukken van dit onderzoek. Daarbij wordt 
speciale aandacht besteed aan de verschillende uitvoeringsmethoden. Dikwijls vinden 
deze verschillen hun oorzaak in culturele verschillen tussen de Lid-Staten. 

Sommige Lid-Staten weren de richtlijn uit door een algemene wettelijke regeling. Dit is 
bijvoorbeeld bet geval in Denemarken, Ierland, Iriulie, Nederland, Portugal, Spanje en 
het Verenigd Konin3<rijk. Ierland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk w m n  de 
eersten die algemene uitvoeringsmaaitregelerr publiceerden. Andere Ld-Staten volgden 
een methade van sectosliile uitvoering, zodat verschillende wetgevingshandelingen 
noadmkdijk zijn. Deze methode werd in het bijzonder gehanteerd door Duiosllmd, 
Frankrijk en Luxemburg. Nederland heeft enkele sectoritle maatregelen genomen naast 
de reeds vermelde algemene uitvoeringsmaatregel. België en Griekenland zijn reeds 
veroordeeld door het Europese Hof van Justitie wegens niet tijdige tenuitvoerlegging w a n  
de Richtlijn. Beide staten hebben slechts een zeer beperkte hoeveelheid sectoriele uit- 
voeringsmaiaitrege1en genomen. Een procedure tegen Nederland werd gestaakt na de 
publicatie van de algemene uitvoeringswet. Niettemin kan worden onderstreept, dat 
Nederland met de uitvoering v m  RAS I opvallend laat was. De nieuwe Lid-Staten zijn 
daarentegen hun uitvoerlngsverpllichting snel en met groot succes nagekomen. Oostenrijk 
en Zweden hebben de Richtlijn op secooriële wijze uitgevoerd, terwijl Finland een 
algemene Web en een daarop voortbouwende verordening heeft aangenomen. 

De tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/51/EEG die voor l& juli 1994 doar de Lid-Staten 
had moet~en worden afgerond, is nog niet door alle Lid-Staten gerealiseerd. ln Nederland, 
Italië, Denemarken, Luxemburg en Finlmd is een algemene uitvoeringswet in werking 
getreden. Frankrij k en Duitsland hebben enkele sectoriele maatregelen genomen. In deze 
laatstvermelde landen is de tenuitvoerlegging echter nog niet afgerond. 

De implementatie van Richtlijn 89/48/EG was geen eenvoudige opgave. E6n arm de 
redenen d m o o n :  Is, dat het tmpassingsgebled van de Richtlijn niet kan warden aange- 
geven doos te refereren aan bepaalde bcroepen af beraepsactiviteiten, zcrais bij een 
verticde richtlijn lnet geval Is. In feite wouden circa honderd verschillende beroepen in 
de diverse Lid-Staten door de Richtlijn geraakt. Richtlijn &9S48/EG heeft betrekking op 
gereglementeerde beroepen en gereglementeerde beroepsactiviteiten. Een beroep of een 
beroepsactiviteiri is gereglementeerd. indien er sprake is v m  hetzij een monopoliepositie 
met betrekking tot de uitoefening van die activiteit, hetzij een monopoliepositie gerela- 
teerd aan een beroepstitel, welke is geschapen door regels van nationale oorsprong die 
het bezit van een diploma vereisen na de voltooiing van tenminste een driejarige hogem. 
beraepsopleiding. Tewijl op het continent beroepen in het algemeen door wetten of vaa. 
de overheid afkomstige andere regelingen zijn gereglementeerd, heeft de regulering in 
Iedand en in het Verenigd Konin-ki~k, dikwijls plaats gevonden door ber~irpsargani~aiies , 
de zogenaamde "charrered bodies". 



&m diploma in de zin van de Richtlijn omval niet slechts een academisch getuigschrifi 
maar ook ieen eventueel vereiste bijzondere beroepskwalificatie, b .v. een stagecertificaat. 
De Richtlijn heeft derhailve slechts betrekking op mgenaamde "eindprodukten" , personen 
die hun academische en 'beraepsopleiding hebben afgerond. De grondgedachte achter de 
IWLicZirlijn is dat zelfs indien de opleidingssysternen in de Lid-Staten uiteedopen, de 
"eindprodzalrten" Loch in voldoende mate met elkaar overeenkomen. OivereeniEtomsdg art. 
3 v a  de Ricktllijn moet een Lid-Staat een migrant toestaan om een gereglementeerde be- 
noepsactiviteit uit te oefenen, indien de desbetreffende migrant in een d e r e  Lid-Staat 
volledig gekwalificeerd Is voor de uitoefening van die activiteit en een diploma in de zin 
van de Richtlijn bezit. Substantiele verschillen in opleiding of training mogen worden 
gecompenseerd. Art. 4 betreft derhalve zogenaamde aanvulilende maatregelen. De Richt- 
lijn laat twee soorten compensaties Poe in geval van substantiële verschillen rnet betrek- 
king tot de inhoud van de opleiding, de proeve van bekwaamheid en de aanpassingsstage, 
en slechts é6n aanvullende maatregel in geval van verschil van de duur van de opleiding 
of training. In dit geval kan de ontvangende Lid-Staat het aantonen van beroepservaring 
eisen. De nationalle implernentaties, uitgewerkt in deel EV en deel V van de onderhavige 
studie, laten zien, dat Lid-Staten dikwijlis het zicht op de algemene regel van wederzijdse 
erkeming zijn kwijtgeraakt en zich vrijwel uitsluitend op het ECirmuleren van mvdlende  
eisen hebben geconcenltreerd. 

Een rundere reden voor het feit, dat het uitvoeringsproces in vele Lid-Staten zo Oangzaam 
is verlopen, is het gegeven dat de tenuitvoerlegging van de Richtlijn voor vele beroepen 
een algemene discussie Ilosmaakte over de gewenste inhoud van de opleiding en beroep- 
straining d s  dusdanig. Hemormingsplmen werden tijdens de discussie over de wijze 
vaaai tenuilvaerlegging van de Richtlijn gelanceerd. Wet scheppen vain een interne markt 
was met name een "hot item" voor de zogenaamde "vrije beroepen", maar zeker niet 
alleen voor die beroepen. Ook de overheidsdienst kon de deuren niet meer geheel 
gesloten houden voor gekwalificeerde personen uit andere Lid-Silatemz. De jurisprudentie 
van het Europese Hof van Justide dwong Lid-Staten er toe om zich te hesbezinnen over 
de vraag, wie tot ambtenaar kon worden benoemd, waarbij met name de kwestie of een 
nationditejitseis kon worden gesteld centrad stand. Richtlijn 89!48/EG nette de deuren 
van dit "verb#-iden'?emein wijd open, daar sommige beroepen die onder he2 toepas- 
singsgebied van de 'Richtlijn vallen in vele Cid-Staten door persanen met mbtemarensta- 
tus worden uitgeoefend, zods bijvoorheld leraren in Duitsland en Frankrijk. 

Deel V is aan drie case studies gewijd: de eerste case study betreft juridische beroepen. 
Case srudy II gaat over ingenieurs, temijl tenslotte case saudy 111 aan  leraren gewijd is. 
In deze case studies wordt de natboniale tenuitvoerlegging met betrekking lot deze beroe- 
pen gedetailleerd uitgewerkt. De wemelde beroepen werden ter nadere bespreking 
gekozen, daar zij verschillende probleemvelden bij de discussie over de implementatie 
van de Richtlijn illustreren. 

De Juridische beroepen worden aan de orde gesteld, daar de Richtlijn bijzondere voor- 
schriften over deze beroiepsgrq bvat .  In bet dgemeen mag de migrmt kiezen tussen 
de twee verschillende amvullende maatregelen: een proeve van bekwaamheid of @n 
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mpusingsslage. Bij juridische beroepen mag de Lid-Staat in kwestie echter de desbe- 
treffende keuze maken. De meeste Lid-Staten hebben bij juristen voor de praevc van 
bekwaamheid geopteerd; slechts Denemarken lijkt een uitzondering te vamen .  "Juridi- 
sche beroepen" in de zin van de Richtlijn zijn in elk geval advocaten, aic.muntmts, 
octrooigemachtigden, beLastingadviseurs, en onder bepaalde omstandigheden notarissen. 
Met name de notarissen vormen een aparte groep. Niet alie Lid-Staten hebben in di2 
verband de wederzijdse erkenning van de kwalificatie als notaris geregeld. Vele Lid- 
Staten stelden dat bij notarissen sprake is van de uitzondering van art. 55 EG-Verdrag: 
deze beroepsgroep zou overheidsgeaag uitoefenen. Of notarissen inderdaad kunnen 
worden uitgesloten van het vrij verkeer van personen is een kwestie die in de desbetref- 
fende case study uitvoerig aan de orde wordt gesteld. 

Een ander probleemgebied betrefl de recente ontwerprichtlijn over het vrije vestigen, van 
advocaten. In beginsel he& de Commissie de verticale benadering verlaten, maar datisclpi 
bestaat een uitzondering. De Comiss i e  is bereid om het initiatief tot speciale richtlijnen 
te nemen, indien twee voorwaarden vervuld zijn: binnen de beroepsgroep moet een 
overeenstemming bestaan over de wenselijkheid van een specifieke regeling en nationalle 
autoriteiten moeten deze wens steunen. Met betrekking tot advocaten werden deze 
voorwaarden inderdaad vervuld. Op uitnodiging van de Commissie, heeft de "Council 
of the Bars and Law Societies of the European Comuni ty"  (CCBE) een ontwerp voor 
een Richtlijn gemaakt, die door de CCBE na zeventien jaar durende onderhandelingen 
in oktober 1992 werd aangenomen. De Commissie publiceerde eind 1994 een eigen 
ontwerp dat op het voorstel van de CCBE gebaseerd was. 

Het voorstel van de Commissie verschilt echter op twee zeer belangrijke punten amieni- 
lijk van het originele CCBE ontwerp. Volgens het CCBE-ontwerp mogen advocaten zich 
in een andere Lid-Staat permanent vestigen onder "home titie", terwijl het voorstel van 
de Commissie de migrant verplicht om na een periode van vijf jaren volledig te integre- 
ren in de beroepsgroep van de Lid-Staat van verblijf. Ma de vermelde vijf jaren kan de 
inltegratiie op versclilllende manieren gestalte krijgen. 

l .  Indien de beroepsactiviteiten van de migrant gedurende een periode van tenminste 
drie jaren ook het recht van de ontvangende Lid-Staat betroffen, verwerft de m- 
grant volledige toegang tot de beroepsuitoefening in die Lid-Staat met vrijstelling 
van een proeve van bekwaamheid. 

2 .  Indien de onder "home title" praktiserende jurist drie jaren heeft gewerkt zonder 
dar d e ~ e  werkzaamheden ook het recht van de ontvangende Cid-Staat betroffen, kan 
worden gegist dat hij zich m een proeve van bekwaamheid overeenkomstig m. 4 
van Richtlijn 89/48SEG onderwerpt. Deze proeve moet zich in dat geval echter be- 
perken ton het procesrecht en de beroepscode in de ontvmgende Lid-Staat. 

3. Uiteraard heeft de migrant overigens het recht om gedurende de periode v m  vijf 
jaren op elk gewenst moment een verzoek tot erkenning conform Richtlijn 
89/48/EG in te dienen. 



In de desbetreffende Case study wordt het Commissie-ontwerp zwaar bekritiseerd. De 
beperking van het recht om onder "home titlem in andew Lid-Staren langer dan vijf jaar 
te praktiseren, is niet in overeenstemming met art. 52 van het EG-Verdrag. Het prakti- 
seren onder "home tiale" kan verder niet worden gezien als een soort aaiipassingsstage 
die tot volledige integratie moet leiden. Een verplichting om na vij f jlaren volledig In de 
beroepsgroep van de ontvangende Lid-Staat ie integreren, kan niet warden gerechtvaar- 
digd door enig algemeen belang, renvijl een dergelijke regel evenmin in overeensten- 
rning is met de beginselen van noodzaak en proportionaliteit. 

Bovendien kan ook nog worden betwijfeld, of een integratie na een driejarige beroepser- 
varing die mede betrekking heeft op het recht van de ontvangende Lid-Staat, zonder enige 
proeve van bekwaamheid altijd in het belang van de cliënten is. Overeenkomstig de 
grondslagen w a n  Wichitlijn 89148/ECÎ, m g e n  aanvullende maatregelen - een proeve vim 
bekwaamheid of een aanpassingsstage - uitsluitend worden geëist, indien substantiële 
elementen missen in de opleiding en training van de migrarit die wezenlijk zijn voor de 
beraepsuiroefening. Volgens de Ylassapoulou-fomulle moet een Lid-Staat daarbij reke- 
ning houden met elke vorm van beroepsenvaring. inclusief beroepservaring met betrek- 
king tot het recht van de ontvangende Lid-Staat. Ingeval een migrant reeds gedurende een 
periode van drie jaren in de ontvangende Lid-Staai heeft gewerkt en daarbij tevens hecfft 
gepraktiseerd in het recht van die Staat, is het verder twijfelachtig of het eisen van een 
prowe van bekwaamheid niet in strijd is met hel systeem van Richtlijn $9/49/EEG. A m  
de andere kant is het echter zo, dat als met betre&ing tol belangrijke delen van hen 
nationale recht geen ervaring is opgedaanLR, het in het belang van de cliënten is om de 
kennis op die gebieden te toetsen, Cliënten moeten kunnen vertrouwen op de professio- 
nele kwaliteiten m kennis van een jurist die gebruik maakt van de beroepstitel van de 
ontvangende kid-Stad. Zolang de proeve van bekwaamheid niet wordt benut om onnodi- 
ge en discriminerende belemmeringen te scheppen, kan deze in, het belmg van consumen- 
ren worden gerechtvaardigd. 

De tweede case smdy gaat over ingenieurs. Het bleek in de jaren zeventig en in bet 'begin 
vaa de jaren tachtig niet mogelijk om in de Raad tol overeenstemming te komen ten aan- 
zien \rm een sectoriële richtlijn voor ingenieurs. De verschillende manieren waarop dit 
beroep is geregeld in de Lid-Staten, alsmede de uiteenlopende opleidingsniveau's maak- 
ten hel onmogelijk om tot een bijzondere richtlijn te komen. In het bijzonder de drie jaren 
durende ingenieursopleiding aan de Duitse Fachhochschulen werd door vele Lid-Staten 
als nier equivalent met de langere universitaire opleiding van de hand gewezen. Met h g  
daarom in de lijn der verwachtingen, dat de uitvoering van Richtlijn 89J48IEG voor 
ingenieurs rot grote problemen usu leiden, daar de implementatie immers zowel berrek- 
king moest hebben op aam universiteiten opgdeide ingenieurs als op de ingenieurs die een 
FacNnochschul-opleiding Indden genoten. De problemen Meken echter minder groot dan 
verwacht. Wet belangrijkste punt wan discussie was daarentegen de vraag, of het beroep 
van ingenieur in bepaalde Lid-Staten wel of niet is gereglementeerd. 

Deniermarken, Frankrijk en Nededmd namen het standpunt in, dar dit beroep niet is 
gesegkernentead in de zin van de Richtlijn. Waar de mening van deze lanolsiden was het 
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derhalve ruliet noodzakelijk om met betrekking tot deze beroepsgroep implementatlestap- 
pen tc ondernemen. Nerxe1Fde standpunt werd ingenomen d m r  F idmd en Zweden. h 
lerland en im het Verenigd Koninkrijk is het beroep door de w g e n m d e  "chaflered 
bodies" gerglemenleerd. De= besloten om op basis van de algemene implementaiiewet- 
ten van gevat tot geval beslissjngen te nemen over de erkenning en de daarbij te stellen 
amvullende voo~ln;raarden. In de meeste gevallen werden de kwalificaties w a n  de migrani- 
ten direct erkend, slechts in enkele gevallen werden een proeve van bekwaamheid of e n  
aanpassingsstage geeist. Irn Duitsland is de ingenieuraitel door diverse wetten op Lander- 
niveau geregeld. Stmtsrechrelijk waren de Landen derhalve veaantwoodelijk voor de 
implementatie v m  de Richtlijn voor deze beroepsgroep. De Zander beslisten om buiten- 
landse ingenieu rs direct te erkennen zonder ennge aanvul rende eisen te stellen. Nieders- 
achsen besliste zelfs om buitenlandse ingenieurs het recht te geven om zonder enige 
bureaucratische procedure hun beroepstitel te gebruiken. Spanje heeft daarentegen een 
speciale wet aangenomen voor de diverse soorten ingenieurs met speciale regels voor de 
erkenning van buitenlandse ingenieurs inclusief de mogelijkheid om een proeve van 
bekwaambeid of een mpassimgsst-e te eisen. Portugal en Italiie hebben de Richtlijn ook 
door middel van algemene wetten gdrnplementeerd, maar hebben nog geen specifieke 
op ingenieurs toegesneden uitwerkingen in lagere wetgeving tot stand gebracht. In Grie- 
kenlmd en: in Belgie is zulks evenmin gebeurd. 

De derde case study gaat nier over een klassiek "vrij beroep", maar over een beroep dat 
dikwijls in overheidsdienst wordt uitgeoefend. Het lerarenberoep was in het verleden 
voorwerp van discussie in het perspeellef van de ultzonderingsbepailing van arr. 48 lid 4 
EG-Verdrag. De jurisprudentie van her Hof van Justitie veroorzaakte een ontwiklceling 
in de diverse nationale wetgevingen met betrekking tot de rechtspositie van mbrenaren. 
In de meeste Lid-Staten moesten ambtenaren tot voor korb de nationaliteit van het desbe- 
treffende land bezitten. Nederland vormde op het continent een uitzondering, nadat am 
her eind van de jaren tachtig de nationalitemseis voor ambtenauen - behdve in enkele 
exceptionele gevallen, zoals voor leden van de rechterlijke macht - was geschrapt. In 
andere landen, zoals in Duitsland en Frankrijk, werd het openstellen van een benoeming 
als ambtenaar voor buitenlanders heftig bediscussieerd. Deze discussie en de daarmee 
verband houdende wetgevingsprocedurc hebben de implementatie van de Richtlijn voor 
leraren bemoeilijkt. In het bijzonder enkele Duitse Lander weigerden de impllementafiie 
wm de Richtlijn zonden voorafgaande wij~ziging van het federale kaderwet voor mbtena- 
ren (Beamitenrecbitsu&menigesetz). 

Het voorbeeld van de leraren Iaat overigens zien, dat de houding van een Lid-Staat ten 
opzichte van buitenlandse beroepskoefenaars dikwijls nid slechts door beroeps- en. 
opPeidingskwesties wordt beinvloed, mam ook door sociale en econiomische factoren. Het 
Verenigd Koninkrijk lijdt onder een ernstig gebrek aan leraren, in het bijzonder trouwens 
omdat leraren heel slecht worden betaaila. Een gvolg  hiemm is een uirecanate liberaal 
en open belleid betreffende de erkenning van buitenlandse kwalificaties. Luxemburg heeft 
daarentegen de best betaalde leraren van Europa en een waarschijnlijk mede daardoor 
veroanmkte lange wachtlijst van reeds gekwalificeerde personen, die op zoek zijn naar 
een baan d s  leraar: het wekt derhalve wellicht geen verbazing, dat juist dit. land de Richt- 



lijn met betrekking tot leraren restrictief heeft geïmplementeerd. Men eist wloemende 
Weets ing van de drie nationale talen: Frans, Duits en Euxcrnburgs. 

"en andere moeilijkheid met betrekking tot leraren en andere ambtenaren is de werving 
via een zogenaamd 'koncours" . Vijf Lid-Staten (Franksi~k, Itailiie, Luxemburg, Porl,ugal 
en Spanje) gebruiken het concours als wemingsmethde. De Richtlijn 89/48/8G zegr 
miets aver deze wijze van werving. Het concours bleek vooral moeilijkheden te veroos- 
zaken bij de implementatie in Franksijk en Luxemburg. In beide landen heeft het con- 
cours plaats gedurende de professionele traininigsperiode voor leraren. In beide Landen 
ronden kandidaten die het concours met succes achter de mg hebben, pas daarna hun 
beroepsopleiding af. Het zou daarom zeker in strijd zijn met de algemene beginselen van 
de richtlijn om een dergelijk examen p l u  een beroepsapleiding te eisen v m  een migrant, 
die in het buitenland reeds een 'kindprodukt" h. A m  de andere kant is het echter ook 
moeilijk om een speciale manier van werving te ontwikkelen voor migranten zonder deze 
te discrimineren. En nagenoeg onmogelijk is het om een Lid-Staat te dwingen hun tradi- 
tionele mmier van werven van ambtenaren drastisch te wijzigen. Een mogelijke oplossing 
zou zijn oini de migrant boe te laten lot het concours zonder een verdere opleiding te 
elsen. Maat zelfs dan is het twijfelachtig of migranten met een andere opleidingsach- 
tcrgrond en een afwijkende beroepservaring een hire kans in een degelijk vergelijkend 
concours zouden hebben. Het uiteindelijke oordeel aver het concours ml zonder de 
geringsie twijfel door Hof van Justitie moeten worden geveld. 

Een ander probleem n e l  betrekking tolt leraren is de kwestie van de anciemiteit. In de 
zaak Scholz "*-eeft her Hof vm Justitie geoordeeld dal Lid-Staten rekening moeoen 
houden met de beroepservaring die in overheidsdienst van een andere Lid-Staat is ver- 
worven. Deze regel is bij de toepassing van de Richtlijn van bijzonder belang voor 
leraren met een zekere beroepsewaring. Een Lid-Staat zal derhalve niet elke erkenning 
vair de ancilëninileit van de migrant mogen weigeren, Toepassing van dit uitgangspunt in 
de praktijk zal evenwel soms grote moeilijkheden opleveren, zolang er op dit gebied geen 
sprake is v m  hmonisatie. 

In deel VI wordt Richdijn 89l48SEG en zijn implementatie in de versclilillende Lid-Staten 
geëvalueerd. Deze evaluatie Is niet in alje opzichten eren complimenteus voor bepaddc 
Lid-Staten. Sommige Lid-Staten waren extreem langzaam bij de implementatie vm de 
Richtlijn. Dit geldt In het bijzonder voor België, Nederland en Griekenland, alsmede voor 
de Duitse Einder met betrekking tot de omzeiiling voor leraren. De constitutionele vesain- 
deringen die in Belgie optraden, respectievelijk de Duitse eenwording, waardoor nieuwe 
Zander ontstonden, kunnen gedeeltelijk de vertraging verklaren, maar vomear daarvoor 
geen. verontschuldiging. Nederland heeft geen enkel excuus behalve de grondige mam 
trage nationale wetgevingsprocedure. De implementatie in ItaliE, Portugal en Spanje was 
en is ten dele nog zeer problematisch omdat deze landen weliswaar algemene amzeteings- 
wetten hebben gepubliceerd, maar in vele gevallen hebben nagelaten om de in die alge- 
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mme weuen vastgelegde beginselen In lagere wetgeving uit te werken, zodat het erken- 
ningssysteeni in praktijk eiikwijlis niet werkt. 

Geheel a d e r s  is de situatie in. Denemarken, Ierland en het Verenigd Konimkrijk. Dene- 
marken verdient een uitdrukkelijk compliment vanwege de onbureaucratische wijze 
waarop nier verzoeken wordt omgegaan. In de meeste gevallen passen in Ierland ent het 
Verenigd Koninkrijk de "chartered bodies" de geval-tot-geval-methode toe om op basis 
van de &gemene implementatieregelingen over vemeken te beslissen. In zijn algemeen- 
heid hebben deze staten een heel liberde houding ten aanzien van migranten met buitem- 
landse kwalifikatles. 

Uitsluitend de Law Society of England and Wales kent een opvallend hoog perceintagle 
ge-akte continentad-Europese advocaten bij het afnemen van proeven van bekwaamheid, 
hoewel de Richtlijn op papier niet ral te strikt is geïmplementeerd. Of dit feit. wordt ver- 
oorzaakt doar een discriminatoir gebruik van de proeve van bekwaamheid, of gewoon- 
weg door de ~erscluiOlen tussen de c o m o n  en civil Iaw-traditie, kan nhms nog niet met 
zekerheid worden vastgesteld. Er zijn momenteel namelijk onvoldoende cijfers bekend 
over de examenresulraten van c o m o n  law lawyers bij het afleggen van proeven van bck- 
wamheid op het continent. Ierse beroepsgenoten worden in de regel direct door de Caw 
Society erkend zonder dat enige aanvullende maatregelen worden geëist. De kosten van 
een proeve van bekwaamheid bij beroepsarganisaities in Ierland en het Verenigd Ko- 
ninkrijk zijn overigens zeer aanzienlijk hoger d m  in vrijwel alle mdere Lid-Staten. 
Slechts de organisatie vm de proeve van bekwaamheid door de Nederlandse Orde wam 
Advocaten is zo ingewikkeld, dat de kosten daarvan welllcht die in Ierland en het Ver- 
enigd Koninkrijk overtreffen. In mdere landen zijn de kosten voor de aanvullende maar- 
regelen heel laag of zelfs gratis. 

Wet gegcven, dat sommige Lid-Staten in gebreke zijn gebleven om de Richtlijn tijdig te 
iinplemenleren, leidt tot cie vraag OF de regelingen van de Richtlijn directe werking 
hebben, mdat danr voor nationale rechters een beroep op kan warden gedaan. Het Hof 
van Justitie heeft over deze kwestie nog geen uiltspraak gedaan. In een zaak voor her 
Gerecht van Eerste Aanleg is deze vraag echter aan de arde geweest. Jammer genoeg 
lroefde de vraag echter Itoen nog nier te worden beantwoord, omdat. de implementatieter- 
mijn op dat ogenblik nog niet was verstreken. 

Naar mijn mening kunnen we evenwel het volgende concluderen. Dikwijls wordt daor 
Lid-Staten vegeten, dat de algemene regel van Richtlijn &9/48/EG in art. 3 is neerge- 
legd. In beginsel is het een migrant toegestaan om van zijn Lid-Staat van oorsprong naar 
een Lid-Staat van ontvangst te gaan, waar hij, indien hij in het bezit is van diploma's in 
de zin van de Richdijn tot uitoefening van zijn beroep moet worden toegelaten. Deze 
regeling is duidelijk en onvoorwaardelijk en vervult derhalve de: voorwaarden die het Hof 
stelt om direkte werking te kunnen aannemen. Een nationale rechter zal daarom art. 3 
moeten toepassen. Het feit, dat Lid-Staten overeedmmstig art. 4 onder bepaalde om- 
standigheden de mogelijkheid hebben om aanvullende maatregelen te eisen, doet niet af 
=n het onvoowaardelijke karakter van art. 3. Art. 4 is een uitzondering. Als een Lid- 



Skaat gebruik wil maken van de mogelijkheden van art. 4 ,  moet worden aangeroond dat 
de  voorwaarden voor de uitmmiering zijn vervuld. Heeft een Lid-Staat de Richtlijn niet 
uiirgevooerd, dan kan deze zich miet verweren met een beroep op het feit, dat nog geen 
regelingen voor aanvullende maatregelen zijn vastgesteld, teneinde de directe werking 
w a n  de Richtlijn te voorkomen. 

Tenslotte wordt een poging gedaan een brug te slaan tussen twee in her gemeenschaps- 
recht gescheiden gebieden, namelijk her gebied van de erkenning van beroepskwalificaties 
enerzijds en de mogelijkheid en grenzen van een Europees onderwijsbeleid anderzijds. 
Wil een dergelijk beleid kans van slagen hebben, d m  moet de klassiekie onderscheiding 
russen academische erkenning en beroepserkenning van diploma's worden verlaten. Aan- 
leiding daartoe zijn enerzijds de richtlijnen 89/48/EG en 92/51/EG en anderzijds de 
diverse programma's van de Europese Gemeenschap ter stimulering van de mobiliteit van 
studenten. Zo heeft met name het ERASMUS-programma voor universitaire studenten 
er aanmerkelijk toe bijgedragen om de academische erkenning van in een andere Lid- 
Staat. verworven studieresultaten te bevorderen. Deze ontwikkeling wordt ook onder 
SWRATES voortgezet. Ook de voor het Hof van Justitie gevoerde procedure van siklieter 
Kram heeft een nieuw licht geworpen op de verhouding tisissen academische erkenning 
en beroepserkerning. In deze procedure stond het vereiste van overheidsinstemming voor 
het voeren van een buifenlandse academische graad [er discussie. Achtergromd van die 
discussie v o m d e  de totstandkoming van een Europese Unie, in het kader waarvim de 
oompetentie van de Gemeenschap op het gebied van onderwijs opnieuw is geformuleerd. 
In het kader vaui deze nieuwe ontwikkeling heeft de Commissie door een mededeling aan 
de Lid-Staten de discussie over een interactie tussen beide soorten erkenningen geopend. 
De C o m i s s i e  hoopt daardoor een open Europese markt voor beroepen en opleidingen 
Ie bewerkstelligen. 





The recognition of diplomas in the European Community 

Onre of ihie main goals of the EC Treaty is oo create a common rnarlret for all economie 
activites. This includes Lhe free movement of professionals. Nationai mles which have 
the effect of preventing persons from providing professional services or establishing 
tbemselves in another Member State have t@ be progressively abolished. The barriler to 
mability, constituted by &he requirement of a nationd diploma, cm be a.$ much m 
obstacle 00 complering the internal market as different safety stanidards for technica1 
goods. 

Many such obstacles hava been remowed throtugh interpretation of European law by the 
European Court of Justicc. This has been thc case in particular where the restrictions 
were based on nationality . National requirements conceming qualificatlons and diplomas 
may, however, have tl-ie effect of hindermg nationds of other Memben States in the 
exercise of their righ:hts of establishment or to provide services guarantecd to them by the 
Artides 52 md 59 of the EC Treaty without beinig dis~riminatory on grounds of national- 
ity. In Part II of this book the case law of the European Court af Justice regarding the 
Snee movement of professionals is analyzed in ehronological order. Special ruttention is 
gaven to the question whether Article 52 of the EC Treaty covers only discrinninatory 
measures, or whether i t  c m  be said h a t  Articlc 52 prohibits dl restiriclions unless they 
me objectively justified by a public interest. Onher areas dealt with In Part MP are the 
developmemts of the case law with regmd to "reversie discrimlnation" and with regaád to 
the rewgnition of third country diplomas. 

With respect to the freedorn to provide services, the Court of Juslice has since 
1974 developed a justificatory test similm to tbe Cassis de Dijon "mle of reason" 
In the freedom of goods context. Doctririailly, therefore, it has been heavily discussed 
whcther the Same princuples apply to the freedorn of establishment. Zrntil the end of the 
cighties in m s n  cases, tbc restsictions inquestion were in some way directly or indirectly 
discriminntory. The Court was nor f& with deciding a case with a purely non- 
dicriminatoy restrictian. However, in the Kraus case, such a restliction was to be d a i -  
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d& upon. In its judgment of 13 Mach  1993, [he Court of Justice required the 
Member State to demonstrate m ohjmtive jmtification and to oomply with the pránciples 
of necessity and proportionality before the nationd measure in question coulcil bie con- 
sidercd to be mmpatible with Article 52 of &e EC Treaty. "Iris clearly shows that the 
C o ~ r t  accepted that in an internal market non-discrirnlnatory restrictions fa11 undes the 
scope of the establishment provisions . In the Vlassopouloa judgement decided two 
years before the Kraus decision, xhe Court mled that Mernkr  States are required to 
consider any education md  training received by the migrant. The Member Siaite must in 
case of equivalente recolgnize the qualificarion obtained in mother Mernbea State. The 
Wasoppoulou decision is clearly imrfluenced by the sa-called horizontai approach EO the 
recognitioni of diplomas, an approach favored by the Commlssion since Me mid-eighties. 

ll?rougb the years the Comwnity hm followed different shrategies in regard to the 
recognition of diplomas. One of tbe objects of this book is to describe these different 
approaches. The ruling of nhe Court in the Vlaissopoulow decision is veby simllar to the 
principles laid down In Directive 89J48/EEC on a general system for the recognition of 
higher educational diplomas awarded on completion of professional education a.nd 
training of at least t h e e  years' duration. In Part IV particular reference is given to 
Diredive 89J4$lEEC md Its horizontal approach. 

Prior to Directive 89/48/EEC, lhe Community's approach to the problem of recognitioni 
of diploma was vertical; khat is Co say, recognition was provided profession by pro- 
fession, with minimum harmoniization or coordination of the educadoni and training 
required *for eacb profession in the Member States. Part III is dedicated to this sa-cdled 
vertical OP sectoral method of harmonimtion. m e  Arst sectoral directives dealinig with 
a traditional profession concerns doctars (3975). These directives set the pattem for 
subsequent direcrives dealing wiith other "medical, dlied and phasmaceuticai profes- 
sions": nurses (19771, dentists (19781, veteriniary surgeons (19178). midwives (1980) and 
pharmacists (1985). 

For ench prafessiom rhere are two directives: the Mutual Recognition Directive md 2.Eie 
Co-ordinaaàon Directive. Apart from direcrives for the medical grofessions directives 
Izave !*leen adopted for lawyers (1977) md architeds (1 985). Different from the directives 
for tLre medicai pmRssionrs, nhe Architects' Directiwe does nor coordlnate the minimum 
educarion md training. The Lawyers' Directivr deals onPy with "semices". 

'The systen af lhe sectoral djirecaiwes is illustrated in Part III with spedal reference 
towards rhe Doctors Directiveis. The rales of the other sectoral directives are explained 
only as far as their prowision3 differ fram the Dmtors"ire~tiwes, or where special 
probliems have asisen in the appliciuaioni of these directives. The precise coutent of &e 
Lawyers' Directive Os dealt wit& in a special case study: "Legal Prafessions" in Part V 
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toge-rher with the national implementations of Directive 891'48/EEC with respect to the 
!gal  professions. Attention is given as wel1 ito the new Dra$? Dirwtive mnceming 
iesltablishment for lawyers. 

Experience has s h o w  that the process of drafting, agreeing ugon md implle~nemting 
sectorai directives is long md  labonous. In same cases, e.g. h e  directives ;fOr architects 
m d  pmacis t s ,  it took more thw eighteen yems 20 pass rhe directives in the Colmcil. In 
snrne cases, regarding for example, engineers, the Council could not come to an agree- 
ment. The sectorai Engineers Directive was dropped from the Council's agenda. Tlie 
sectorai hamanization method has, therefore, been abmdoned by Plae Comission. 
Instead, a new strategy of mutual recognition without prior hmonim!ion for the murual 
recognition of diplomas has been introduced wïth Directive &9/48/EEC. 

Dircctive 89i48SEEC is a manifestation of the "europhoria" wwhieh followed the Single 
European Act and the prospect of the completion of the intemd aarket by the end of 
1992. m i s  goal was înitially set out in the Comission's White paper on Campleaing the 
Internai Narket "". The WhLe Paper proclaimed the need to elirninate legal and 
economic barriers among h e  Member States in order to creaite a single integrared market. 
Tlne new strategy was a broadet shift towards mltual recognition without prior harmoniz- 
ation as a rneans of eliminating barriers to the establushment of the internal rnarket. 
kccording to this new strategy , the Comission proposed a generd system of rccognitîon 
of diplomas. The EC Council adopted this Directive on T1 December 1988. L"he aim oF 
&e Diredive has been to speed up the process of giwing effect to ithe freedom of esta- 
blishment for the professlons in the European Community. The basic philosophy which 
underlies the Directive is the principle of mutud trust in the quality of the educational 
systerns md the professional training in the ohher Mcmber States. In addition to Directiive 
89/48SEEC, the Couci l  adoplted Directive 92/5 l/EEC, which follows thie s m e  horizon- 
tal approach. It covers thie recognition af diplomas of post-secandw courses of less thm 
three y e a s  and vocational training certificates. 

Directive 89/48/EEC requited Member States to take rhe appropriate meaqures 10 comply 
with it 'unitil the 4 Jmua;s. 1991. An explanation of the provislohis of both Genera1 System 
Dirmtives and theìr implementati~n iIn the Member Staies, as wel1 as a critical evaiuation 
of these national measares, is ome of the main aims of this research. Special artention is 
givm tro the different implementation methds used by the Member States. Very often 
these differences find ttheir origirzs in cultural differences between the Member States. 

Some of tlhe Member States impliernent~d tthe Directive by one general act of legislation. 
This was done in Denmark, IreYand, Inaly, tlre Nezherlands, Portugal, Spaîn and the 
Uni t4  Kingdom. lreland, Dienmark and the United Kingdorn were the firsit to pass 
general legislative acts. ather Member States u~ed ai sectoral Inil~lcmentation methd,  
impllernentlng the Direetive with different acts foa each professiom invalved. m i s  method 
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wm esp-eicidly wsed by Germmy, France mQ Luxemburg. The Netherlands have passed 
some sectoral measures as well. In the case of Belgium rund Greece, however, the Court 
of Justice hm already established their failure ko implernent the Directive In time. Both 
Member States have passed only a very Pimited nurnber of sectoral implementation 
meuures. A case agaînsr tha Netherlands was drapped after the Dutch irnplementation 
law was published, Nevertheless, tbe Neîherlands can be considered as being very late 
with the implementation of the first General SysEem Directive. The new Member States, 
on the contitaryr, have finlsheiî rheir task with great success. Plustria m d  Sweden have 
implcrnenited the: Dirwtfve in the sectoral way, while Finland has paissed a general Iaar 
and a comesponding regulation. 

The implementatian of Directive 92!51/EEC, which shonild have been passed by thc 
Member Sta.tes iusitil 18 July 1994, has not been finrulized by al1 the Mernber States. n i s  
time, the Metherlmds, Italy, Denmark and Luxemburg as wel1 as Finland can claim to 
be on the top of tha raunlk Iby passing ai general law in time. France m d  Cemany have 
passed some sectorai measures. Ernplementalion is not completed in these countries, 
however. 

The implementation of Directive 819/48/EEC has been no easy task for bhe Member 
States. Olne reason is thak the scope erf the Directive camot be defined by aeference to a 
particular professional activity as in the case of a verticd directive. In fact, approxi- 
mately a hundred different professions in the various Member States are affected by &e 
Directive. Directive 89$48$EEC refers to the concepts of regulaibed prodession and 
regulated activity. An activity is considered ro be regulated as soon as either a monopoly 
relating ao the activity or a monoploy relating to the professional title is creaaed by wles 
of national origin requiring the holding of a diploma awarded upon completion of at least 
thaee yaars' higher education. Whereas on the continent professions are regulated by Iaw 
a r  any other farm of state rules, in the United Kingdom and Iaeland, regusation of 
professionial activites has often been left to professional bodies, the so-cdled chutered 
bodies. In these oountrics, the professional bodies are minlly aesponsible far the practica1 
application of h e  Directlvc. 

A diploma, eccording to the Direcaive, mems not only rlie academie award, buc also, if 
neeessary, rhe professional training certificate. merefare, the Directive applies a d y  to 
the so- called "final product", the person who has campleted the academic and the 
professional education required to take up a regullated professional activity . The prlncipd 
idea of the Directive is that even if the ieducational systems of the Member States differ, 
the professional "end prcrducts" are compatiblle with e x h  other. Accordhg to Article 3 
of the Direcolwe, ai host Mernber state ha .to permit a migrant to take up a regulated 
activity if the migrant Is "lelly quaiified to pursue hhis profession in anotber Member State 
and holds a diploma in the sense of ahe Directive, Substantlal differences in educaiion or 
training may be coinpensated. Therefore, Article 4 contains Cha so-called compensator), 
mechmisms. The Directhe offers two types o.f compensatory instrurnenits in case of 
sulbstanbial diffarences wlth regard to the content of the educatiani, the aptltude test and 
the adaptaitioa period. One compensatory niechanism can be required in cme of time 



difterences with regard no lthe duration of the educatlani asrd training. In such a case [he 
host Member State c m  rik for evidence of professional enperieme. The national imple- 
mentations, elaborated in Part IV and Part Y, show thal Member States often lost sight 
of the genieral mie of mutual recognition md concentrated nearlly exclusively ON regu- 
lating mmpenisatory insammenls. 

One otfuer aeason for the fact that the implernentation process in mmy Member States has 
baen very slow, is that the irnplernentation of rhe Directive sxmed ai general discussion 
for many professions in which the naliond education and the professional training as such 
was at issue. Reform plans were launched during the implementation process. "he 
opening of rhe inhemd rnarkei has been of great irnportance for rhe "'liberal prafessions", 
but not only they have goa involved in the general discussion. National pubYic services 
couuld no longer close the doors ro adequately qualifled persons from other Member 
States. "he case law of the European Court of Jusiice lias forced the Membet States to 
reconsider their civil servants acts, especially the nationality reqmircmenit far appointrnenz 
to tl-ie ~ i v i l  service. Dlrective 89/48SEEC forced the doors of this "forbidden" territory 
wide open because professions which fall under the definition of rhe Directive we 
exercised in many Member Stales by civil servanrs, e.g. teachers in Ccrrnmy and 
Franm. 

Part V is dedicaled to three case studies: Case sludy I concerns the Legal professions. 
Cwe study I3 deals with engineers. Case study 111 is dedicated t0 teachers. In these case 
studies national implementation witb regard to [he different professions is elaboratcd in 
more detail. The professions in the case studies were chosen because they represent diffe- 
ren1 prablematic areas especially under discussion during khe implementation process. 

The legal professian was chosen because the Directive includes special mles fes this 
p roks lon .  Generally, the migrant cm shoose betmen rhe two different compensatory 
mechmìsms, aplitude test md  ad-taidon pcriod. In case of the legal profession ii is up 
to the Member State to make that choice. Most Member Xtates have chasen !he aptilude 
test for the legal profession. Only Denmark seem 'Ga take an exceptional stand. "LRgal 
professlons" in the senisie of the Directive rneans in m y  case lawyers (advocates), 
accountants, patent attornies, tax advisors md, under certain mnditions, notasies. 
Notaries form a specid categov. Not al1 the Menilber Staaes have passed a law for 
notaties. Many Member States relied on the exception of Art. 55 EC Treaty. Whether 
the notaries cm still be excluded as a profession from ahe principles of the free movement 
of persons is a question deah with in this case study. 

Another problematic area is tbe recent Deafn Dire~Live of Establishment for Lawyess. In 
principle, the Cornmission bas abmdoned ede vertical approach, with one exception. Tht: 
Comnilission is prepariedl te, draft specific directives if two preconditions are fuifiEi1iBllcd: Pm 
agrement must have been reacheel within &e profes~lon md tbe national authorities mug1 
show their support fon such m initiative. These conditions were .FuJfilled for an establish- 
ment dire-ctiive for lawyers. At the inwitarion of the Comission,  the Council of ohe Bars 
and Law Sacieties of the Eurapem Comuni ty  (CCBE) draftled a directive which was 



accepted by the CCBE In Oictober 1942 after $eventeen yexs of negotaations. The 
Commission pwblishd its cawn prqosal b a d  on rhe CGBE draft at the end af 1994. 

The Commission's proposal differs wnslderably on two rpery essential points from the 
origind GCBE draft. kccordiaug to tbc CCBE draft,  he I a v e r s  zure dlcawed to establish 
under "home title" in another Member State on a p e m t  basis, while the proposal of 
the Conunission incltrdes the obligation for thc migrant to inregraite fully into the pro- 
fessjon of the hosa Member State after a period of five years. AFter this period the 
intiegration ean rake place in different ways: 

1. If h e  migrant ha pursued his ar her prolessional activicy for a period of at leiat 
tbree years involving the law of ihe host Member State, the migrant gaining ad- 
mission !o the proiession ofrhe host Member Stale willl be fully exempted h m  eny 
aptitude test. 

2. A Iawyer praictising under home tiale effectively for rhree years not inwolving the 
national law of the host Member State, may be required to take aui aptilude test as 
Adicle 4 of Directive 89/48/EEC provides for. This test, howewer, must be limit& 
PO the law of procedure and the rules of profess~onal conduct af the host Member 
State. 

S. During the live year period the migrant cm,  of coursc, at any moment make m 
application for recognitiion pursuanl to Directive 89/48/EEC. 

In the case study, the Camission's Draft Directiwse is heavily cririzlsed. The five yeas 
limitation on the right to pracrise under home tide in ocher Member Srates, one of the 
Commissionik dterations, cannoit be considered to be in accardmce wirh Art. 52 of lhc 
EC Treary. The praclice under home tide c m o t  be seen as a prriicticml professional 
training period which has to Icad to fufull integration. An obligation to integrate lully In the 
professisn of the host Mernber State aftei- five yexs  of professional activities in this 
Member Slate carunat be justified by my public interest. Neither would such a mle coin- 
ply with ihe pcinciples of necessity and proportionality. 

On the other hand, i r  is doubtful whezher the integration without aziy aptitude test in case 
of a thee  year effective professional activity involving &e law of h e  host Member State 
Is always in the lilterest of cliemts. According to the principles of Directive 89/48/EEC, 
m aptitucie rest or an adaptation period may o d y  be required if substaratial, elements are 
missing in, the education and training of the migrant. These elements must be essential 
for the professional activity in the host Member State. According to the Vlassopoulou m- 
Iling, tlie Member State has to take i n t ~  account any farm af professional experience, 
inicliuding professional experlence in rhe law of the hosa Mernber State. In cases whr-re 
a migrant has effectively worked with regard to the law of the host Member State for a 
period of tliYree years, it is doubtfull whether the host Membcr state could requlre an apti- 
tude test according ta the Ceneriall System Directive. On the other hand, If important p m s  
of &e national law wese nat dealt WE& during this period, it seemed to 'be absolutely 



justifiable to test this knowledge in the interest of clients. The clients En the host Member 
Stare must be able to ~ e l y  on tlne professional qualities ancl knowledge of a lawyer using 
the professional title of this State. As long as rhe aptitude test is not used to create w e c -  
e s s a i q  md discrimînatory barriem i c  cm be justified in the Interest of the consumer. 

Tlnie second case study deals with engineers. In the seventies md early eighaies it was nor 
pcissible to  reach m agreement in the Council wiph regard ta a sectord directhe for engi- 
neers. The different ways in which the profession is iregulated in the Member Stares, as 
wel1 as, different educatianal stmdards have made ii Impossible to reach generd accept- 
ante for a specific directive. In particular, the three year engineering education al [he 
Germm Fachlaiochschulen was rej~ected by mmy Member States as nol equivalent with 
their longer, university level education. It had been expected that the implernentation of 
Directive 89J48/EEC which incnudies engineers at the unhversily and Pachhoc~~sclrul 
levels, would cause mmy problems. In fact, the case seems to be Iess problernatic than 
expected. One of the main drsctussion points during the implernentation process was 
Iwherher the engineering profession is regulated or nol In certain Member States. 

D e n m d ,  Eranice and the Netherlands took the view iahat the profession is miat rqulated 
in the sense of the Directive in their countries. According to these countries' opinion, i1 

was therefore not necessaq to take any implementinrg steps with regard to ihis profes- 
slon. The s m e  point of view has been taken by Finland and Sweden. Iln the Unifed 
Wingdom and Ireland the engineering profession 3s regulated by ~harfered bodies. They 
make decisions on a case by case basis. In most cases migrmts were recognised directly. 
In few cases were additional measutes - m aptitude test or m adaptation period - requî- 
red. &n G e m m y  hhe professional title of engineer is regulated by different laws of the 
Ldulder. Constituitionally, the Zander were responsible for implementing the Directive for 
clris profession. They have decided ra recognize foreign engineers directly without any 
compensatory instmrnents. Lowar Saxony decided 10 give foreign engineers the righr ro 
use their professional title wipiaout my farm of bureaucratie procedure. Spaln has passed 
a specid regulation for different types of engineers with special rules for the racognition 
of foreign engineers inclucling the possibillity of requiring either an aptit'uide lest or an 
adaptatinni periad. The same is crue for Austria. Portugal md Itdy have implcmented tlhe 
Dicective with a generat 'law, but have nat yet pased my serrondw legislatian for engin- 
aivrs. Neither has this been dorre by Greece m d  ndelgium. 

The thihd case stiudly did not deal wirh a "liberd profession", but with a profefession in Phe 
public service. The case of teachers was for a Long period a discussion poin! witb iegard 
ra ihe except i~n of Article 48 (4) EC Treaty . m e  case law of the Cctriurt of Justice startecl 
a development in the difFerenit national laws with regwd to the status of civil sesarmts. li2 
most Member States the civil service was until recently combinedl with a nationalily 
requirement. The Nethedands was m exceptian of the continental countries in wbich the 
nationdity requirement in the civiil service, exmpt for some cases such as prafessions in 
the judiciary7 was alredy abolished in the end of the eighties. In other countries, like 
Gemany  and Frmce, h e  opening of the civll servloe to foreigners was discussed vcry 
heavily . These discussions md ithe legislative procedures which followed have prolonged 
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the impiementation of Rhe Direcdve for teachers. Espeeidly slome of the Germani tander 
reffised to implement lbe Dirlective without a prior amdmen t  af the feclerd ciwil service 
act (Beamtenrechtsr&rnengesetz). 

"he exmple of teachers ai80 sbows that the attitude of a Membes State towards foreign 
professionals is very ofien nor ody influenced by purely professional luid educartional 
questions, buit aliso by social and economic ones. The United Kingdorn, having ;a serious 
demand forr teaching staff, especiailly bemuse teachers are very poorly remuner;aled, h a  
a wery liberal and open policy towardls ~ewgnirioni of foreign teaching quailificatiom. 
Luxembourg on the other hand, with liPle best pald teachers in Europe md mmy nadomal 
candidates waiting for a job, implemenfed the Direct ive extremely restrictively , requi- 
ring, for exmple, proflciency in the three naiaional languages: French, G e m m  and 
Luxembourgois. 

Another difficulty with regard to teachers and the civil service in generd is the recruîl- 
ment by "Concours". Fiwe Member States, France, Italy, Luxembourg, Portugal md 
Spain use a Concours as a recmitment procedure. Direcrive 89/48/'EEC does not sruy 
mything about recmirmenit. Tbie "Concours" has shown ro be especially problematic in 
Fraince and Luxembourg. IN both countries the "Concours" take place dwing the professi- 
onal training period of teachers. In both couninries, the candidates having sucessfully 
passed the "Concoursn muist complete their professional education afkenvards. Ta require 
such m eniaminairion plus a professional training period fmm a migrant wbo is considered 
co be a "final product" would certainly be contrary to the gemral principles af the Direc- 
live. On the other hand, it is very difficult to find a special way of recruirmeni for mi- 
grants without dîscriiminatlng against thern. h d  it is nearly impossible Lo force: Member 
States Lo radically change their traditional way of recruiting civil semants. Oine of the 
solutions could 'be to require ffrom the migrant to pass the "Concours" without any 
demand of Further professional training. Even under this condition, it is daubtful whether 
mlgrmts with a different educiational md professional background will hwe a fair chmcle 
in such a competitlion. Far a fîrrail answer, the "Concours" wlll have to be challenged 
before the Court af Justice. 

Another problem for teachers is the question of seniority. In the Scbolz case ITs6 the 
Court of Justice mled bat Member Stares have to take into accocozinh che professional 
experience acqulred in the public service of mother Member State. Tbis ruling is of 
special iimpoamce for zhe application of the Directive in case of teachers with a certaina 
professional experieiace. A Mernber State will nat be: able .to refuise some acknowledge- 
ment of Phe migrant's senority. However, the applicabiliiy of this principle in practice 
wil1 be very difflcult as long as &ere is m harrnonization in this area. 

Part VI gives a generai evaiuatian of Directive 89/48/EEC and iis iinplementation Imi [he 
different Member States. This evduation is nor in dP aspats a compliment to ceflain 
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Member Sitates. S o m  Member Srates have k e n  extremely slow In implementing [he 
Directive. This is especially tme for the Metherlmds, BeJgium and Gmce, as wel1 as &e 
Gemm Einder with regord to the profession of teachers. The chmging canstitutiond 
simation in Belgium as wel1 as the German unification c m  pmly - e.g. in regard to the 
new haader - explain, but nor excuse the delay. The Netherlands has no excuse except 
rhe time consumimg Parlimentary legislative procedure. The Emplementatlon in Erdy, 
Portugal and Spain was - md partly is - vety problemaiaic because these oountries have 
passed general implementattian laws but not always the necessaly secondary Iegislation. 
This aRen leads to the facr that the systern does not wouk in graclice. 

"Ibie siruation is different in Denmark, Ireland md  the United Kingdom. Dienmark has to 
be praised especidly for the unbuueaucratic way it deals with appllcatio~is. In the Uniited 
Kingdom and Irelmd most cases are decided by the chartered bodies following ai case by 
case rnerhod using bhe national implementation scatutes as the legal basis h a  their decl- 
sions. Generally, these countries seem to be very liberal intheir attitude towards migranns 
with foneign qudificatiions. 

O d y  &e Law Society of England and Wales, althougb having nat implemented the 
Directiwe too stricnly on paper* has quiite a high failure rate in the aptitude tests wilh 
regard to continental migrant Iawyers. !%%ether this fact is basai on a discriminatory use 
of the aptitude test, or finds its origin in tbe differenices between rhe c o m o n  aard civil 
law system c m o t  be decided wilh absolute wcertainty. There are not enowgh comparable 
figures availaible with regasd to the results of common Iaw lawyers in the apltitude tests 
chn the continent. Irish lawyers are in generd recognized by the Law Society directly 
without any f o m  of carnpensatory requirements. The cos@ for rhe aiptitude tests laefore 
the professional badjes in the Wn4ited Kjngdom and heland are, in any case, considerably 
higher than for the ones in the contineniltal countries. Only in the Netherlands is lhe 
ergmization of the compensatory mechanism by the Dutch Bar so complicated that its 
casts in, time and money might even be higher Lhan the ones in the Unitiecl Kingdarn md 
Ilreland. In othet countries the costs for the compensatory Prnslmments are quite low. En 
Same cases the orgaUlization Is even free. 

The. faiilure of many Member States to complete [he implemcntatien on time leads to the 
guestùon whether the provisions af the Directive have direct effect d can be challenged 
befalre a national court. There has been no final decision on that p i n t  by the Cour2 af 
Jusdce. The question, however, was raised in a case before the Courl af First Instance. 
Unforhmately, the issue was decided in that c a e  beeause the implernentation period had 
not yet expiredl at tbe moment the case was pending. 

If  we want ta decide the question wlneletuer the Directiwe has direct effect. or not, we have 
20 take into account the following obserations: The generd rmle of Directive 89J48JEEC 
is Iaid down in Article 3, although tbis is very odten forgotten by the Member States. The 
principle allows t-kie migrant to gei fmm the Member State of origin 20 the host Member 
State a d ,  having the necessary diplomas required by &e Direcrive, [o be permifted to 
pitactice the sarne xgulated profession in thie host Member State. "Int provision is elear 
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and uinrrolzeditional, and Gherefore hl fills the criterla of the Court" rulings for direct eEf̂ c:t 
lof disecrivea. A national judge wil1 be a'ble to pass a judgment on dl the relevant 
elemems. The fact that unider Article 4 of Ihe Diseclive, Member Sirates have the possibi- 
Iity under m a i n  mnditians to ask for compnsaiory instmments does nol change the 
unconditionality of Article 9 of the Directive. Article dn is an exception. If a Membes 
State wants to make use of this proviston it is up to this Menber State to prove that b e  
criteria for the exmption are fulfillled. Has a Member State not implemented Ifhe Direc- 
tive, it c m o t  rely on the fact Ihat it has not providedl for cornpensatory instmments ra 
challenge the possible direct effect of the Dlrective. 

Pinothen topic which has been raised in Part VVI is the relationship between the vertical 
m d  the horizontal approaches. Bath hmonimmion strategies have advantages m d  disad- 
vantages. At Lhe moment, ttne Comiss ion rehscs to take up the vertical approach again. 
The Lawyers' Direcltive has to be seen as m eexeption. With the experience of Directive 
89148/EEC, it rnîght be advisable to change irhis attitude for special difficult cases. In 
such cases a minimum hasrnanization of the educational srandord might help the reicogni- 
[ion sysrem work bctter. Fuflhermore, Directive 89/48SEEC and its recognition system 
should not be used in cases af free movement of services. Only in very exceptional 
situations does a bureaucratie recognition procedure seem to be jusitified by a public inte- 
rest in the case of cross border proressional services. 

Finally, the Epilogue is dedicated 10 two generally separated subjects: professional and 
academiic recognilion of diplomas. New ways have to be found to better combine the two 
areas which are very much related with each other. Some proposals me made. 




