Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

in de Nederlandse taal

Wetgeving

Inhoud

I

Uitgave

ISSN 0378-7087

L 223
28e jaargang
21 augustus 1985

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

Verordening (EEG) nr. 2362/85 van de Commissie van 20 augustus 1985 tot vaststel
ling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van
rogge

1

Verordening (EEG) nr. 2363/85 van de Commissie van 20 augustus 1985 tot vaststel
ling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden
toegevoegd

3

* Verordening (EEG) nr. 2364/85 van de Commissie van 20 augustus 1985
houdende vaststelling van de bijzondere koersen voor de omrekening in
nationale munteenheid van de referentieprijzen franco grens voor inge
voerde likeurwijn

5

Verordening (EEG) nr. 2365/85 van de Commissie van 20 augustus 1985 tot vaststel
ling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor
schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het
verlaten van regio 5

7

Verordening (EEG) nr. 2366/85 van de Commissie van 20 augustus 1985 tot vaststel
ling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden geheven op
produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 29 juli tot en
met 4 augustus 1985

10

Verordening (EEG) nr. 2367/85 van de Commissie van 20 augustus 1985 tot vaststel
ling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

12

Verordening (EEG) nr. 2368/85 van de Commissie van 20 augustus 1985 tot wijziging
van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

13

(Vervolg z.o.z.)
1

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen
en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Inhoud (vervolg)

II

Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

Raad

85/384/EEG :

* Richtlijn van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van
de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur,
tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke
uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

15

85/385/EEG :

* Besluit van de Raad van 10 juni 1985 houdende instelling van een Raadge

vend Comité voor de opleiding op het gebied van de architectuur

... 26

85/386/EEG :

* Aanbeveling van de Raad van 10 juni 1985 betreffende houders van een in
een derde land afgegeven diploma op het gebied van de architectuur . . 28

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

21 . 8 . 85

Nr. L 223 / 1
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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2362/85 VAN DE COMMISSIE
van 20 augustus 1985

tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/84 (2),
inzonderheid op artikel 13, lid 5,
Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), inzonderheid op
artikel 3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn
bij invoer van granen, meel van tarwe en rogge, gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Veror
dening (EEG) nr. 2159/85 (*) en de verordeningen die
deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84 (7), bedoelde coëffi
ciënt is toegepast, voor de munteenheden welke

onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden, geconstateerd gedurende een
bepaalde periode ten opzichte van de munteen
heden van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje, en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 19
augustus 1985 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 2159/85 neergelegde regelen op de aanbod
prijzen en noteringen van heden die de Commissie
bekend zijn, leidt tot het wijzigen van de thans
geldende heffingen overeenkomstig de bijlage van
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , sub a), b) en c),
van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde
produkten te innen heffingen worden vastgesteld in de
bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 augustus
1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 augustus 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(')
(*)
(3)
{*)
O
(*)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
L 107 van 19. 4. 1984, blz. 1 .
106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
L 263 van 19 . 9 . 1973, blz. 1 .
L 203 van 1 . 8 . 1985, blz. 8 .
L 106 van 12. 5. 1971 , blz. 1 .
L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 augustus 1985 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(Ecu/ton)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffingen

douanetarief

10.01 B I

10.01 B II
10.02

10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B
10.07
10.07
10.07
11.01
11.01

C
D l
D II
A
B

1 1.02 A Ia)

1 1 .02 A I b)

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
Rogge

109,44

Gerst
Haver

108,97
81,91

161,07 (') 0
11 2,65 («)

Maïs, andere dan maïshybriden voor
zaaidoeleinden
Boekweit

Pluimgierst,
(millet)
Sorgho

tros-

92,42 (2) (3)
0

of vogelgierst

Triticale

Andere granen
Meel van tarwe of van mengkoren
Meel van rogge
Gries en griesmeel van harde tarwe
(„durum")
Gries en griesmeel van zachte tarwe

54,58 0
11 1,59 (4)
0
o
o
166,22
170,02

262,74
179,51

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke recht
streeks van dat land naar de Gemeenschap wordt vervoerd, wordt de
heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 486/85 worden de heffingen
niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Staten in Afrika,
het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en
gebieden overzee, die in de Franse overzeese departementen worden
ingevoerd.
(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACSO of de LGO wordt de heffing
bij invoer in de Gemeenschap met 1,81 Ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACSO of de LGO
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met 50 % vermin
derd .

(*) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije,
die rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap worden vervoerd,
wordt de heffing met 0,60 Ecu per ton verminderd.
0 De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en
rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerd, is vastge
steld door de Verordeningen (EEG) nr. 1 1 80/77 van de Raad en
(EEG) nr. 2622/71 van de Commissie .
Q Bij invoer van het produkt van post 10.07 D I (triticale) wordt de voor
rogge geldende heffing toegepast.
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Nr. L 223/3

VERORDENING (EEG) Nr. 2363/85 VAN DE COMMISSIE
van 20 augustus 1985

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/84 (2),
en inzonderheid op artikel 15, lid 6,

van de contante wisselkoersen voor elke van deze

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 19
augustus 1985 vastgestelde koersen ;

waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), inzonderheid op
artikel 3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de premies, die aan de heffingen
voor granen en mout dienen te worden toegevoegd,
werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2160/
85 (*) en de verordeningen die deze nadien hebben
gewijzigd ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 855/84 Q, bedoelde coëffi
ciënt is toegepast, voor de munteenheden welke

munteenheden, geconstateerd gedurende een
bepaalde periode ten opzichte van de munteen
heden van de Gemeenschap bedoeld in het vorige
streepje, en bovengenoemde coëfficiënt,

Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan
de momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en
mout, bedoeld in artikel 1 5 van Verordening (EEG) nr.
2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 augustus
1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 augustus 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(')
O
(3)
(4)
Q
(«)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
L 107 van 19. 4. 1984; blz. 1 .
106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
L 263 van 19. 9. 1973, blz. 1 .
L 203 van 1 . 8 . 1985, blz. 11 .
L 106 van 12. 5. 1971 , blz. 1 .
L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 augustus 1985 tot vaststelling van de premies
die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(Ecu / ton)
Nr. van het

Lopend

1 ' term.

2' term.

3e term.

8

9

10

11

0

0

0

0

10.02

Zachte tarwe en mengkoren
Harde tarwe („durum")
Rogge

10.03

Gerst

0

10.04

Haver

0

0

0

10.05 B

Maïs, andere dan maïshybriden voor zaaidoel
einden

0

0

0

10.07 A

Boekweit

0

0

0

0

10.07 B

Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet)
Sorgho

0

0

0

0

0

0

0

0,71

Andere granen
Meel van tarwe en van mengkoren

0

0

0

0

0

0

0

0

gemeen

Omschrijving

schappelijk
douanetarief

10.01 BI
10.01 B II

10.07 C
10.07 D

11.01 A

1,19

0

0

1,19

0

0

0

1,19

1,19

0

2,39
0

4,47

B. Mout

(Ecu / ton)
Nr. van het
gemeen

schappelijk
douanetarief

11.07 A I (a)

l e term.

2' term.

3' term.

4' term.

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mout van tarwe, niet gebrand, in de vorm van
meel

Mout van tarwe, niet gebrand, in een andere

11.07 A I (b)

vorm dan meel

11.07 A II (a)

Mout niet van tarwe, niet gebrand, in de
vorm van meel

11.07 A II (b)

0

2,12

2,12

4,25

4,25

andere vorm dan meel

0

Mout, gebrand

0

1,58
1,84

1,58
1,84

3,18
3,70

3,18
3,70

Mout, niet van tarwe, niet gebrand, in een
.

11.07 B

Lopend
Omschrijving
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Nr. L 223/5

VERORDENING (EEG) Nr. 2364/85 VAN DE COMMISSIE
van 20 augustus 1985

houdende vaststelling van de bijzondere koersen voor de omrekening in
nationale munteenheid van de referentieprijzen franco grens voor ingevoerde
likeurwijn
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad
van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 798/85 (2),
Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouw
beleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), en
met name op artikel 3,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1393/76 van de
Commissie van 17 juni 1976 houdende uitvoeringsbe
palingen voor de invoer van produkten uit de
wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2135/
84 (*), en met name op artikel 1 bis, lid 4,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat voor ingevoerde likeurwijn krachtens
artikel 1 bis van Verordening (EEG) nr. 1393/76
bijzondere koersen worden gebruikt voor de
omrekening in nationale munteenheid van de referen
tieprijzen franco grens ; dat de thans geldende
bijzondere koersen zijn vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1859/85 van de Commissie ^;
Overwegende dat in artikel 1 bis, lid 3, sub c), van
Verordening (EEG) nr. 1393/76 is bepaald dat de
bijzondere koers wordt herzien voor een andere valuta
dan de valuta's die onderling worden gehandhaafd
binnen een maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 %, wanneer gedurende een periode van 20
werkdagen de omrekeningskoers hiervan zich
gemiddeld 10 % of meer verwijdert van de bijzondere
koers die vroeger voor de betrokken munteenheid is
vastgesteld ; dat voor de Griekse drachme aan deze
voorwaarde is voldaan ; dat rekening houdende met
deze bepalingen de bijzondere koers van de Griekse
drachme moet worden gewijzigd ;
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr.
974/71 van de Raad van 12 mei 1971 betreffende

bepaalde conjunctuurpolitieke maatregelen welke naar
(')
(2)
(3)
(«)
O
(*)
O

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 54 van 5. 3. 1979, blz. 1 .
L 89 van 29. 3. 1985, blz. 1 .
106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
L 263 van 19 . 9. 1973, blz. 1 .
L 157 van 18 . 6. 1976, blz. 20.
L 196 van 26. 7. 1984, blz. 21 .
L 174 van 4. 7. 1985, blz. 34.

aanleiding van de tijdelijke verruiming van de fluc
tuatiemarges van de valuta's van sommige Lid-Staten
dienen te worden genomen in de landbouwsector (8),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
855/84 (9), en met name artikel 2 ter, op de spilkoersen
en de marktkoersen met ingang van het verkoop
seizoen 1984/ 1985 een correctiefactor wordt toege
past ; dat naar aanleiding van de herschikking van de
spilkoersen in het kader van het Europees Monetair
Stelsel met ingang van 22 juli 1985, deze correctie
factor op 1,035239 is vastgesteld in artikel 1 van Veror
dening (EEG) nr. 2055/85 van de Commissie (10),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 1 bis van Verordening (EEG) nr. 1393/76
bedoelde bijzondere koers is :
a) voor de Belgische en de Luxemburgse frank :
1 Belgische/Luxemburgse frank = 0,0215462 Ecu ;
b) voor de Deense kroon :
1 Deense kroon = 0,118836 Ecu ;

c) voor de Duitse mark :
1 Duitse mark = 0,431540 Ecu ;

d) voor de Franse frank :
1 Franse frank = 0,140728 Ecu ;

e) voor het Engelse pond :
1 Engels pond = 1,67247 Ecu ;
f) voor het Ierse pond :
1 Iers pond = 1,33314 Ecu ;
g) voor de Italiaanse lire :
100 Italiaanse lire = 0,0696116 Ecu ;

h) voor de Nederlandse gulden :
1 Nederlandse gulden = 0,383002 Ecu ;
i) voor de Griekse drachme :
100 Griekse drachme = 0,919783 Ecu.
Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 1859/85 wordt ingetrokken.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen.
(8) PB nr. L 106 van 12. 5. 1971 , blz. 1 .
(') PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
(10) PB nr. L 193 van 25. 7. 1985, blz. 33 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 augustus 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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Nr. L 223/7

VERORDENING (EEG) Nr. 2365/85 VAN DE COMMISSIE
van 20 augustus 1985

tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, valn het bedrag van de variabele slacht
premie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op
produkten bij het verlaten van regio 5
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1837/80 van de Raad
van 27 juni 1980 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1312/85 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1633/84 van de
Commissie van 8 juni 1984 houdende uitvoeringsbe
palingen inzake de variabele slachtpremie voor
schapen en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.
2661 /80 (3), en met name op artikel 3, lid 1 , en artikel
4, lid 1 ,

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de enige
Lid-Staat is die de variabele slachtpremie toekent in
regio 5, in de zin van artikel 3, lid 5, van Verordening
(EEG) nr. 1837/80 ; dat de Commissie derhalve het
bedrag van de premie moet vaststellen alsmede het
bedrag dat moet worden geheven op de produkten bij
het verlaten van de genoemde regio, voor de week die
begint op 29 juli 1985 ;
Overwegende dat in artikel 3, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag van de
variabele slachtpremie wekelijks door de Commissie
moet worden vastgesteld ;
Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag dat wordt
geheven op produkten die regio 5 verlaten, voor elk
van deze produkten wekelijks door de Commissie
moet worden vastgesteld ;

Overwegende dat uit toepassing van artikel 9, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 1837/80 en artikel 4, leden
1 en 3, van Verordening (EEG) nr. 1633/84 volgt dat
de variabele slachtpremie voor in het Verenigd
Koninkrijk subsidiabel verklaarde schapen en de
bedragen die moeten worden geheven op produkten
die regio 5 van genoemde Lid-Staat waar de premie
wordt toegekend in de week die begint op 29 juli 1985
verlaten, moeten overeenstemmen met die welke zijn
vastgesteld in de navolgende bijlagen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor schapen en schapevlees die in het Verenigd
Koninkrijk, in regio 5 in de zin van artikel 3, lid 5,
van Verordening (EEG) nr. 1837/80 in de week die
begint op 29 juli 1985 in aanmerking komen voor de
variabele slachtpremie, luidt het bedrag van de premie
zoals aangegeven in bijlage I.
Artikel 2

Voor de in artikel 1 , sub a) en c), van Verordening
(EEG) nr. 1837/80 genoemde produkten die in de
week die begint op 29 juli 1985 het grondgebied van
regio 5 hebben verlaten, luiden de bedragen die
moeten worden geheven zoals aangegeven in bijlage II.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 29 juli 1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 augustus 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(') PB nr. L 183 van 16. 7. 1980, blz. 1 .
O PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 22.
(3) PB nr. L 154 van 9 . 6. 1984, blz. 27.
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BIJLAGE I

Bedrag van de variabele slachtpremie voor subsidiabele schapen in het Verenigd Konink
rijk, in regio 5 , voor de week die begint op 29 juli 1985

Omschrijving

Subsidiabele schapen of subsidiabel schape
vlees

Premie

65,786 Ecu/ 100 kg geraamd of werkelijk
gewicht schoon aan de haak (')

(') Binnen het in het Verenigd Koninkrijk vastgestelde maximum- en minimumgewicht.
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Nr. L 223/9

BIJLAGE II

Bedrag dat moet worden geheven voor produkten die gedurende de week die begint op
29 juli 1985 het grondgebied van regio 5 hebben verlaten
(Ecu/100 kg)
Nr. van het

gemeen

Omschrijving

schappelijk

Heffing

douanetarief
— Levend

gewicht —
01.04 B

Levende schapen en geiten, andere dan fokdieren
van zuiver ras

30,919
— Netto

gewicht —

02.01 A IV a)

Vlees van schapen en geiten, vers of gekoeld :
1 . hele dieren of halve dieren

65,786

2. Voorstuk of half voorstuk

46,050

3 . Nierstuk en/of zadel of half nierstuk en/of
zadel
4. Achterstel of half achterstel

72,365
85,522

5 . andere :

aa) Delen met been
bb) Delen zonder been

02.01 A IV b)

85,522
119,731

Vlees van schapen en geiten, bevroren :
1 . hele dieren of halve dieren

49,340

2. Voorstuk of half voorstuk

34,538

3 . Nierstuk en/of zadel of half nierstuk en/of
zadel
4. Achterstel of half achterstel

54,274
64,142

5. andere :

aa) Delen met been
bb) Delen zonder been
02.06 C II a)

Vlees van schapen en geiten, gezouten, gepekeld,
gedroogd of gerookt :
1 . met been
2. zonder been

ex 16.02 B III b) 2 aa) 1 1

64,142
89,799

85,522
119,731

Andere bereidingen en conserven, van vlees of van
slachtafvallen van schapen en van geiten, niet
gekookt en niet gebakken ; mengsels van gekookt
of gebakken met niet gekookt en niet gebakken :
— met been

— zonder been

85,522
119,731
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VERORDENING (EEG) Nr. 2366/85 VAN DE COMMISSIE
van 20 augustus 1985

tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden
geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week
van 29 juli tot en met 4 augustus 1985
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1311 /85 van de Raad
van 23 mei 1985 inzake de toekenning van een slacht
premie voor bepaalde volwassen slachtrunderen in het
Verenigd Koninkrijk ^), en met name op artikel 5,
Overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van Veror
dening (EEG) nr. 1311 /85 op vlees en bereidingen van
vlees van dieren waarvoor de premie is toegekend, bij
uitvoer daarvan naar de overige Lid-Staten of naar
derde landen, een bedrag wordt geheven dat gelijk is
aan het bedrag van de in het Verenigd Koninkrijk
toegekende variabele slachtpremie ;
Overwegende dat, krachtens artikel 7, lid 1 , van Veror
dening (EEG) nr. 2187/85 van de Commissie van 31
juli 1985 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
inzake de in het Verenigd Koninkrijk toe te kennen
slachtpremie voor bepaalde volwassen slachtrunde
ren (*), de bedragen die moeten worden geheven
wanneer de in de bijlage bij die verordening vermelde
produkten het grondgebied van het Verenigd

Koninkrijk verlaten, wekelijks door de Commissie
worden vastgesteld ;
Overwegende dat derhalve de bedragen dienen te
worden vastgesteld die moeten worden geheven op de
produkten die het grondgebied van het Verenigd
Koninkrijk hebben verlaten in de week van 29 juli tot
en met 4 augustus 1985,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
1311 /85 worden de bedragen, die moeten worden
geheven op de in artikel 7, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2187/85 bedoelde produkten die het grond
gebied van het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten
in de week van 29 juli tot en met 4 augustus 1985,
vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van
haar bekendmaking in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 29 juli 1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 augustus 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

0) PB nr. L 137 van 27. 5. 1985, blz. 20 .
O PB nr. L 203 van 1 . 8 . 1985, blz. 76.
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BIJLAGE

Bedragen die moeten worden geheven op de produkten die het grondgebied van het
Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 29 juli tot en met 4 augustus 1985

(in Ecu per 100 kg nettogewicht)
Nr. van het

gemeenschappelijk

Omschrijving

Bedragen

1

2

3

douanetarief

ex 02.01 A II a)

Vlees van volwassen runderen, vers, gekoeld of bevroren :

en

ex 02.01 A II b)

1 . hele dieren, halve dieren en zogenaamde „compensated quar
ters"

26,26474

2. Voorvoeten en voorspannen

21,01179

3 . Achtervoeten en achterspannen

31,51769

4. andere :

aa) Delen, met been
bb) Delen, zonder been
ex 02.06 C I a)

21,01179
35,98269

Vlees van volwassen runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of
gerookt :
1 . met been

21,01179

2. zonder been

29,94180

ex 16.02 B III b) 1 Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen,
die vlees of slachtafvallen van volwassen runderen bevatten :

aa) niet gekookt en niet gebakken ; mengsels van gekookt of
gebakken met niet gekookt en niet gebakken :
1 1 . Produkten die in gewicht 80 % of meer rundvlees bevat
ten, uitgezonderd slachtafvallen en vet
22. andere

29,94180
21,01179
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VERORDENING (EEG) Nr. 2367/85 VAN DE COMMISSIE
van 20 augustus 1985

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad
van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1482/85 (2), inzon
derheid op artikel 16, lid 8 ,

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing
zijn bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker,
vastgesteld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1809/85 (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2361 /

VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor
ruwe suiker van de standaardkwaliteit en voor witte

suiker vastgesteld in de bijlage.

85 0 ;

Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1809/85 neergelegde regelen en bepalingen
op de gegevens waarover de Commissie thans beschikt,

Deze verordening treedt in werking op 21 augustus
1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 augustus 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(>)
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
151
169
222

van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
10. 6. 1985, blz. 1 .
29. 6. 1985, blz. 77.
20. 8. 1985, blz. 17.
BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 augustus 1985 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(Ecu/100 kg)
Nr. van het
gemeen

Omschrijving

schappelijk

Bedrag
der heffing

douanetarief

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm :

A. witte suiker ; suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleur
stoffen
B. ruwe suiker

47,1 1

43,19 (')

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de
geïmporteerde ruwe suiker van 92 % afwijkt, wordt het bedrag van de toe te passen heffing bere
kend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 837/68 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 2368/85 VAN DE COMMISSIE
van 20 augustus 1985

tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte
produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector granen ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/
84 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 4,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad
van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 025/84 (4), inzonderheid op
artikel 12, lid 4,

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de
waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die

in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe
leid moeten worden toegepast ^, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (é), inzonderheid op
artikel 3,

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de bij de invoer van de op basis van
granen en rijst verwerkte produkten geldende
heffingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
2127/85 Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2338/85 (8) ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1027/84
van de Raad van 31 maart 1984 (9) Verordening (EEG)
nr. 2744/75 (10) gewijzigd is met betrekking tot de
produkten van post 23.02 A van het gemeenschappe
lijk douanetarief ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van
het stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is
voor de berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekenings
koers waarop de in artikel 2 ter, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 974/71 (n), laatstelijk gewijzigd bij

Verordening (EEG) nr. 855/84 (12), bedoelde coëffi
ciënt is toegepast, voor de munteenheden welke
onderling worden gehandhaafd binnen een
contante maximummarge op een bepaald moment
van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteen
heden gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde
van de contante wisselkoersen voor elke van deze

munteenheden gedurende een bepaald tijdvak ten
opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 19
augustus 1985 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat het laatst waargenomen verschil
tussen de heffing van het basisprodukt met meer dan
3,02 Ecu per ton afwijkt van het gemiddelde van de
heffingen ; dat de thans geldende heffingen derhalve,
krachtens artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1579/74 (13) overeenkomstig de bij deze verordening
gevoegde tabel moeten worden gewijzigd,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in Verordening (EEG) nr.
2744/75, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1027/84, bedoelde op basis van granen en rijst
verwerkte produkten te innen heffingen, vastgesteld in
de bijlage van de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
2127/85 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 augustus
1985.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 augustus 1985.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter

(<)
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
107
166
107

van
van
van
van

1 . 11 .
19 . 4.
25. 6.
19. 4.

1975,
1984,
1976,
1984,

blz.
blz.
blz.
blz.

1.
1.
1.
13 .

(Ó PB nr. 106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.
O PB nr. L 263 van 19. 9 .
O PB nr. L 198 van 30 . 7.
(«) PB nr. L 218 van 15. 8 .
O PB nr. L 107 van 19. 4.
(10) PB nr. L 281 van 1 . 11 .
(") PB nr. L 106 van 12. 5.

1973, blz. 1 .
1985, blz. 38 .
1985, blz. 40 .
1984, blz. 15.
1975, blz. 65.
1971 , blz . 1 .

O 2) PB nr. L 90 van 1 . 4. 1984, blz. 1 .
(13) PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 augustus 1985 tot wijziging van de invoerhef
fingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(Ecu/ton)

Heffingen
Nummer van het gemeenschappelijk
douanetarief

11.01 D (2)
1 1 .02 A IV (2)
1 1 .02 B I a) 2 aa)
1 1 .02 B I a) 2 bb) (2)
11.02 Bib) 2 (2)
1 1 .02 C IV (2)
1 1.02 D IV (2)
1 1 .02 E I a) 2 (2)
1 1 .02 E I b) 2 (2)
11.02 F IV (2)

Derde landen

(met uitzondering van ACS
Staten of LGO)

ACS-Staten of LGO

153,03

146,99

153,03

146,99

86,31

83,29

150,01

146,99

150,01

146,99

133,68

130,66

. 86,31

83,29

86,31

83,29

169,36

163,32

153,03

146,99

(2) Voor het onderscheid tussen de produkten bedoeld in de posten 11.01 en 11.02 enerzijds en die
bedoeld in onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de posten 11.01 en 11.02 te
vallen de produkten die tegelijkertijd :
— een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers)
van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
— een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde mineralen), berekend op de
droge stof, van ten hoogste 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en
rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten
voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen .
Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen, vallen in elk geval onder post 1 1 .02.
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Nr. L 223/ 15

II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 10 juni 1985
inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op
het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakke
lijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij
verrichten van diensten

(85/384/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens het Verdrag
geen enkele vorm van steun mogen verlenen waardoor
de vestigingsvoorwaarden kunnen worden vervalst ;

artikelen 49, 57 en 66,

Overwegende dat artikel 57, lid 1 , van het Verdrag de
vaststelling voorschrijft van richtlijnen inzake de

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal

Comité (3),
Overwegende dat krachtens het Verdrag ieder verschil
in behandeling op grond van nationaliteit inzake
vestiging en verrichten van diensten sedert het einde
van de overgangsperiode is verboden ; dat het aldus
verwezenlijkte beginsel met name ook van toepassing
is op de afgifte van een vergunning die eventueel
vereist is voor de toegang tot de werkzaamheden op
het gebied van de architectuur, alsmede op de
inschrijving of aansluiting bij beroeps- of bedrijfsorga
nisaties ;

Overwegende dat het evenwel dienstig lijkt zekere
bepalingen vast te stellen ter vergemakkelijking van de
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging
en vrij verrichten van diensten voor de werkzaam
heden op het gebied van de architectuur ;
(') PB nr. 239 van 4. 10 . 1967, blz. 15.
0 PB nr. C 72 van 19 . 7. 1968 , blz. 3.
(3) PB nr. C 24 van 22. 3 . 1968 , blz. 3 .

andere titels ;

Overwegende dat de architectonische schepping, de
kwaliteit

van

de

constructies,

de

harmonieuze

inpassing daarvan in het omringende milieu, de
instandhouding van natuurlijke landschappen en
stadsgezichten alsmede van het collectieve en particu
liere erfgoed, van openbaar belang zijn ; dat de onder

linge erkenning van de diploma's, certificaten en
andere titels derhalve moet worden gebaseerd op
kwalitatieve en kwantitatieve criteria die waarborgen
dat de houders van de erkende diploma's, certificaten
en andere titels begrip hebben voor en uitdrukking
kunnen geven aan de behoeften van individuen,
sociale groepen en collectiviteiten op het stuk van de
ruimtelijke ordening, het ontwerp, de planning en de
verwezenlijking van constructies, het behoud en de
exploitatie van het gebouwde erfgoed en de instand
houding van het natuurlijke evenwicht ;
Overwegende dat de opleidingen voor de beroepsbeoe
fenaars op het gebied van de architectuur thans
onderling sterke verschillen vertonen ; dat het echter
dienstig is de opleidingen voor de uitoefening van
deze werkzaamheden onder de beroepstitel van
architect meer met elkaar in overeenstemming te
brengen ;
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Overwegende dat in bepaalde Lid-Staten voor de
toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden
op het gebied van de architectuur bij de wet het bezit
van een diploma op het gebied van de architectuur als
voorwaarde wordt gesteld ; dat in sommige andere
Lid-Staten, waar deze eis niet geldt, echter wel het
recht tot het voeren van de beroepstitel van architect
bij de wet is geregeld ; dat tenslotte in sommige
Lid-Staten waar geen van deze twee gevallen zich
voordoen, wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende de toegang tot of de uitoefening van die
werkzaamheden onder de beroepstitel van architect in
voorbereiding zijn ; dat derhalve de voorwaarden voor
toegang tot en uitoefening van die werkzaamheden in
die Lid-Staten nog niet vaststaan ; dat voor wederzijdse

erkenning van diploma's, certificaten en andere titels
ervan wordt uitgegaan dat deze diploma's, certificaten
en andere titels in de Lid-Staat van afgifte toegang tot
en uitoefening van bepaalde werkzaamheden mogelijk
maken ; dat derhalve de erkenning van bepaalde
getuigschriften krachtens deze richtlijn slechts van
kracht behoort te blijven voor zover de houders ervan
krachtens de nog vast te stellen wettelijke bepalingen
in de Lid-Staat van afgifte van die getuigschriften
toegang tot de werkzaamheden onder de beroepstitel
van architect zullen hebben :

21 . 8 . 85

sommige daarvan, eveneens kunnen worden uitge
oefend door andere beroepsbeoefenaars, met name
door ingenieurs die een bijzondere opleiding hebben
genoten op het gebied van de bouwkunde of de
bouwkunst ;

Overwegende dat de onderlinge erkenning van de
titels de toegang tot en de uitoefening van de
betrokken werkzaamheden zal vergemakkelijken ;

Óverwegende dat er in sommige Lid-Staten wettelijke
bepalingen bestaan die de mogelijkheid bieden om, in
uitzonderlijke gevallen en in afwijking van de
gewoonlijk voor de toegang tot de wettige beroepstitel
van architect gestelde opleidingseisen, deze titel te
verlenen aan een, overigens zeer klein aantal kunste
naars, wier werk blijk geeft van buitengewoon talent
op het gebied van de architectuur ; dat voor deze
architecten in deze richtlijn een regeling moet worden
getroffen, te meer omdat zij vaak een internationale
faam hebben ;

Overwegende dat de erkenning van verscheidene van
de bestaande diploma's, certificaten en andere titels die
vermeld zijn in de artikelen 10, 11 en 12, ten doel

heeft de houders van deze diploma's, certificaten en
Overwegende dat de toegang tot de wettelijke beroeps
titel van architect in sommige Lid-Staten afhankelijk
wordt gesteld niet alleen van het verwerven van diplo
ma's, certificaten of andere titels, maar tevens van de

voltooiing van een stage tijdens welke praktijkervaring
wordt opgedaan ; dat het, aangezien hierover nog geen
convergentie bestaat tussen de Lid-Staten, om
eventuele moeilijkheden te voorkomen, noodzakelijk
is een passende praktijkervaring in een andere
Lid-Staat over een periode van gelijke duur als
voldoende voorwaarde te erkennen :

andere titels de mogelijkheid te bieden om zich in
andere Lid-Staten te vestigen of aldaar diensten te
verrichten, zulks met onmiddellijke ingang ; dat de
plotselinge invoering van deze bepaling in het Groot
hertogdom Luxemburg, gezien de beperktheid van zijn
grondgebied, verstoring van de concurrentie teweeg
kan brengen en de beroepsuitoefening kan
ontwrichten ; dat het bijgevolg gerechtvaardigd is deze
Lid-Staat extra aanpassingstijd toe te kennen ;
Overwegende dat, aangezien een richtlijn inzake de

onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en
andere titels niet noodzakelijkerwijs de materiële
gelijkwaardigheid inhoudt van de opleidingen waarop

Overwegende dat de verwijzing in artikel 1 , lid 2, naar
de „werkzaamheden op het gebied van de architectuur
die gewoonlijk onder de beroepstitel van architect
worden verricht", welke verwijzing haar rechtvaar
diging vindt in de situatie die zich in enkele

deze diploma's, certificaten en andere titels betrekking

Lid-Staten voordoet, uitsluitend ten doel heeft de

Overwegende dat de Lid-Staten, om de toepassing van
deze richtlijn door hun nationale administraties te
vergemakkelijken, kunnen bepalen dat de begun
stigden die aan de daarin gestelde opleidingsvoor
waarden voldoen, te zamen met hun opleidingstitel
een certificaat van de bevoegde instanties van de
Lid-Staat van oorsprong of van herkomst dienen over
te leggen, waarin wordt verklaard dat deze titels met de
in de richtlijn bedoelde titels overeenstemmen ;

werkingssfeer van de onderhavige richtlijn aan te
geven en er niet op gericht is een juridische definitie
te geven van de werkzaamheden in de sector architec
tuur :

Overwegende dat in de meeste Lid-Staten de
werkzaamheden op het gebied van de architectuur in
rechte of in feite worden uitgeoefend door personen
die de benaming van architect, al dan niet vergezeld
van een andere benaming, voeren zonder daarom het
monopolie van de uitoefening van deze werkzaam
heden te hebben, tenzij in de wet het tegendeel is
vermeld ; dat vorengenoemde werkzaamheden, of

hebben, het voeren van de opleidingstitel uitsluitend
in de taal van de Lid-Staat van oorsprong of herkomst
dient te worden toegestaan ;

Overwegende dat de nationale voorschriften op het
gebied van gedrag en betrouwbaarheid als norm voor
de toegang tot de werkzaamheden mogen worden
gehanteerd, wanneer vestiging plaatsvindt ; dat hier
voorts onderscheid dient te worden gemaakt tussen de
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gevallen waarin de betrokkenen nog nooit werkzaam
heden op het gebied van de architectuur hebben
verricht en die waarin zij dergelijke werkzaamheden

Nr. L 223/ 17

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

reeds in een andere Lid-Staat hebben verricht :
HOOFDSTUK I

Overwegende dat in het geval van het verrichten van
diensten het stellen van de eis van inschrijving of
aansluiting bij beroeps- of bedrijfsorganisaties, welke
verband houdt met het vaste en permanente karakter
van zijn werkzaamheden in de ontvangende Lid-Staat,
ongetwijfeld wegens het tijdelijke karakter van zijn
werkzaamheid een belemmering zou betekenen voor
degene die deze diensten verricht ; dat deze eis
derhalve niet mag worden gesteld ; dat evenwel in dit
geval het tuchtrechtelijke toezicht waartoe deze
beroeps- of bedrijfsorganisaties de bevoegdheid
hebben, moet plaatsvinden ; dat hiertoe, onder
voorbehoud van toepassing van artikel 62 van het
Verdrag, in de mogelijkheid dient te worden voorzien
de begunstigde te verplichten de bevoegde autoriteit
van de ontvangende Lid-Staat in kennis te stellen van
de dienstverrichting ;
Overwegende dat, ten aanzien van de werkzaamheden
in loondienst op het gebied van de architectuur, Veror
dening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober
1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers
binnen de Gemeenschap (') geen specifieke bepalingen
over goed gedrag en betrouwbaarheid, beroepsdisci
pline en het voeren van een titel voor de gereglemen
teerde beroepen bevat ; dat de desbetreffende
regelingen naar gelang van de Lid-Staten zowel op
werknemers als op zelfstandigen worden of kunnen
worden toegepast ; dat de werkzaamheden op het
gebied van de architectuur in verscheidene Lid-Staten
afhankelijk zijn gesteld van het bezit van een diploma,
certificaat of andere titel ; dat deze werkzaamheden

zowel door zelfstandigen als door werknemers of ook
afwisselend als werknemer en als zelfstandige door
dezelfde personen gedurende hun loopbaan worden
uitgeoefend ; dat het, voor een werkelijke bevordering
van het vrije verkeer van deze beroepsbeoefenaars
binnen de Gemeenschap, derhalve noodzakelijk lijkt
het toepassingsgebied van deze richtlijn uit te breiden
tot werknemers die werkzaam zijn op het gebied van
de architectuur ;

WERKINGSSFEER

Artikel 1

1 . Deze richtlijn is van toepassing op de werkzaam
heden op het gebied van de architectuur. '
2. In de zin van deze richtlijn worden onder
werkzaamheden op het gebied van de architectuur de
werkzaamheden verstaan die gewoonlijk onder de
beroepstitel van architect worden verricht.
HOOFDSTUK II

DIPLOMA'S, CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS
DIE TOEGANG GEVEN TOT DE WERKZAAM
HEDEN OP HET GEBIED VAN DE ARCHI
TECTUUR
ONDER
DE
BEROEPSTITEL VAN
ARCHITECT

Artikel 2

Elke Lid-Staat erkent de door de overige Lid-Staten
aan de onderdanen van de Lid-Staten afgegeven diplo
ma's, certificaten en andere titels die behaald zijn na
een opleiding welke beantwoordt aan de eisen van de
artikelen 3 en 4, en wel door daaraan, met betrekking
tot de toegang tot en de uitoefening van de in artikel 1
bedoelde werkzaamheden onder de beroepstitel van
architect, onder de in artikel 23, lid 1 , gestelde
voorwaarden, op zijn grondgebied hetzelfde rechts
gevolg toe te kennen als aan de door hemzelf
afgegeven diploma's, certificaten en andere titels.
Artikel 3

De opleidingen die worden afgesloten met de in

artikel 2 bedoelde diploma's, certificaten en andere
titels, moeten worden gegeven door middel van studies
op universitair niveau die hoofdzakelijk betrekking
hebben op de architectuur. Dergelijke studies, waarbij
evenveel aandacht moet worden besteed aan de theore

tische als aan de praktische aspecten van de architec
tuuropleiding, moeten de verwerving waarborgen van :
Overwegende dat bij de onderhavige richtlijn een
onderlinge erkenning wordt ingevoerd van de diplo

ma's, certificaten en andere titels die toegang geven tot
een beroepsactiviteit zonder dat tegelijkertijd de
nationale bepalingen betreffende de opleiding worden
gecoördineerd ; dat bovendien het aantal betrokken

beroepsbeoefenaars sterk van Lid-Staat tot Lid-Staat
verschilt ; dat de Commissie onder deze omstandig
heden de toepassing van de richtlijn tijdens de eerste
jaren met bijzondere aandacht moet volgen,
(') PB nr. L 257 van 19. 10 . 1968, blz. 2.

1 . het vermogen tot architectonische vormgeving die
zowel aan esthetische als aan technische eisen

voldoet ;

2. passende kennis van de geschiedenis en de theorie
der architectuur en aanverwante kunstvormen,

technologische vakken en menswetenschappen ;
3 . kennis van de beeldende kunsten voor zover deze

van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de
architectonische vormgeving ;
4. passende kennis van stedebouwkunde, planologie
en de daarbij gebruikte technieken ;
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5. inzicht in de relatie tussen mensen en architecto

nische constructies en tussen architectonische

constructies en hun omgeving, alsmede in de
noodzaak om architectonische constructies en de

ruimten daartussen af te stemmen op menselijke
behoeften en maatstaven ;

6. inzicht in het architectenberoep en de rol van de
architect in de maatschappij, met name bij het
maken van projecten waarin rekening wordt
gehouden met sociale factoren ;
7. inzicht in de methoden van onderzoek en van

voorbereiding bij het maken van projecten ;

8 . inzicht in de problemen op het gebied van het
constructief ontwerp, de constructie en de civiele
bouwkunde in verband met het ontwerpen van
gebouwen ;
9. passende kennis van de natuurkundige en techno
logische vraagstukken, alsmede van de functie van
het gebouw met het oog op het verschaffen van
comfort en bescherming tegen weersomstandig
heden ;

1 0. . technische bekwaamheid als ontwerper ten einde,
binnen de door begrotingsfactoren en bouwvoor
schriften gestelde grenzen, te kunnen voldoen aan
de eisen van de gebruikers van het betrokken
gebouw ;

11 . passende kennis van de industrieën, organisaties,
voorschriften en procedures die een rol spelen bij
de omzetting van ontwerpen in gebouwen en het
inpassen van plannen in de planologie.
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architect die voor de bepalingen van deze richtlijn in
aanmerking wil komen, is ingeschreven. De
beroepsorde moet tevoren beoordelen of de door de
betrokken architect verrichte werkzaamheden op het
gebied van de architectuur overtuigende toepassingen
zijn van het geheel van de in artikel 3 genoemde
kennis. Dit certificaat wordt afgegeven volgens
dezelfde procedure als die welke voor de inschrijving
op de ledenlijst van de beroepsorde van toepassing is.

Aan de hand van de opgedane ervaring en in het licht
van de ontwikkelingen in de opleidingen op het
gebied van de architectuur, legt de Commissie, acht
jaar na het verstrijken van de in artikel 31 , lid 1 , eerste
alinea, bedoelde termijn, aan de Raad een verslag voor
over de toepassing van deze afwijkende regeling,
alsmede passende voorstellen waarover de Raad
volgens de in het Verdrag vastgelegde procedures
binnen een termijn van zes maanden beslist.
2.

Als beantwoordend aan artikel 2 wordt, in het

kader van de sociale verheffing of van part-time
universitaire studies, tevens erkend, de opleiding die
voldoet aan de eisen van artikel 3 en die wordt

afgesloten met een examen in de architectuur dat met
goed gevolg is afgelegd door een persoon die
gedurende zeven jaar of langer op het gebied van de
architectuur werkzaam is geweest onder toezicht van
een architect of een architectenbureau. Dit examen

moet op universitair niveau staan en gelijkwaardig zijn
aan het in lid 1 , sub b), bedoelde afsluitend examen.
Artikel 5

Artikel 4

woorden aan de eisen van artikel 3 en tevens voldoen

1 . De onderdanen van een Lid-Staat die gerechtigd
zijn de beroepstitel van architect te voeren uit hoofde
van een wet waarbij aan de bevoegde instantie van een
Lid-Staat de bevoegdheid wordt gegeven deze titel te

aan de volgende voorwaarden :

verlenen aan de onderdanen van de Lid-Staten die zich

1.

De in artikel 2 bedoelde opleiding moet beant

a) de totale duur van de opleiding moet ten minste
hetzij vier jaar full-time studie aan een universiteit
of een vergelijkbare onderwijsinstelling, hetzij zes
jaar studie, waarvan ten minste drie jaar full-time,
aan een universiteit of een vergelijkbare onderwijs
instelling bedragen ;

b) de opleiding moet met goed gevolg worden
afgesloten door een examen op universitair niveau.
In afwijking van de eerste alinea wordt eveneens als
beantwoordend aan artikel 2 erkend, de driejarige
opleiding van de „Fachhochschulen" in de Bondsrepu
bliek Duitsland die bestaat op het tijdstip van de
kennisgeving van deze richtlijn, voldoet aan de eisen
van artikel 3 en in die Lid-Staat toegang geeft tot de in
artikel 1 bedoelde werkzaamheden onder de beroeps
titel van architect, op voorwaarde dat deze opleiding
wordt aangevuld met een periode van beroepservaring
van vier jaar in de Bondsrepubliek Duitsland,
afgesloten met het behalen van een certificaat dat is
afgegeven door de beroepsorde op wier ledenlijst de

in het bijzonder hebben onderscheiden door de
kwaliteit van hun prestaties in de architectuur, worden
geacht te voldoen aan de voorwaarden die worden
gesteld voor het uitoefenen van de in artikel 1
bedoelde werkzaamheden onder de beroepstitel van
architect.

2. De hoedanigheid van architect van de in lid 1
bedoelde betrokkenen blijkt uit een certificaat dat door
de Lid-Staat van oorsprong of van herkomst van de
begunstigden is afgegeven.
Artikel 6

De attesten van de bevoegde autoriteiten van de
Bondsrepubliek Duitsland ten bewijze van de respec
tieve gelijkwaardigheid van de na 8 mei 1945 door de
bevoegde autoriteiten van de Duitse Democratische
Republiek afgegeven opleidingstitels met de in artikel
2 bedoelde titels worden erkend op de in dat artikel
vermelde voorwaarden .
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Artikel 7

1 . Iedere Lid-Staat stelt zo spoedig mogelijk de
andere Lid-Staten en de Commissie gelijktijdig in
kennis van de lijst van diploma's, certificaten en
andere opleidingstitels die op zijn grondgebied worden
afgegeven en die voldoen aan de criteria van de
artikelen 3 en 4, alsmede van de instellingen of autori
teiten die deze afgeven.
De eerste mededeling heeft plaats binnen twaalf
maanden na de kennisgeving van deze richtlijn.

Iedere Lid-Staat deelt op dezelfde wijze de wijzigingen
mee inzake de diploma's, certificaten en andere oplei
dingstitels die op zijn grondgebied worden afgegeven,
met name die welke niet meer aan de eisen van de
artikelen 3 en 4 voldoen.

2. De lijsten en de bijwerkingen daarvan worden,
drie maanden nadat zij zijn medegedeeld, door de
Commissie ter informatie bekendgemaakt in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. De
publikatie van een diploma, certificaat of andere titel
wordt echter uitgesteld in de in artikel 8 bedoelde
gevallen. De Commissie maakt regelmatig geconsoli
deerde lijsten bekend.
Artikel 8

Indien een Lid-Staat of de Commissie betwijfelt of een
diploma, certificaat of andere titel voldoet aan de
criteria van de artikelen 3 en 4, wordt het Raadgevend
Comité voor de opleiding op het gebied van de archi
tectuur binnen drie maanden na de mededeling
krachtens artikel 7, lid

ingeschakeld.

HOOFDSTUK III

DIPLOMA'S, CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS
DIE TOEGANG GEVEN TOT DE WERKZAAM
HEDEN OP HET GEBIED VAN DE ARCHI
TECTUUR UIT HOOFDE VAN VERWORVEN
RECHTEN
OF
BESTAANDE
NATIONALE
BEPALINGEN

Artikel 10

Elke Lid-Staat erkent de in artikel 1 1 vermelde diplo

ma's, certificaten en andere titels die door de overige
Lid-Staten zijn afgegeven aan onderdanen van de
Lid-Staten die op de datum van kennisgeving van deze
richtlijn reeds in het bezit zijn van deze kwalificaties
of die uiterlijk in de loop van het derde academiejaar
volgende op deze kennisgeving zijn begonnen met de

opleiding die door het behalen van deze diploma's,
certificaten en andere titels wordt afgesloten, ook al
voldoen zij niet aan de minimumeisen van de in
hoofdstuk II bedoelde diploma's, certificaten en
andere titels, en wel door daaraan, met betrekking tot
de toegang tot en de uitoefening van de in artikel 1
bedoelde werkzaamheden, met inachtneming van
artikel 23, op zijn grondgebied, hetzelfde rechtsgevolg
toe te kennen als aan de door hemzelf afgegeven

diploma's, certificaten en andere titels op het gebied
van de architectuur.
Artikel 11

drie

De in artikel 10 bedoelde diploma's, certificaten en

Binnen de drie maanden die op dit advies volgen, of
binnen de drie maanden na afloop van de termijn voor
het uitbrengen van dit advies, wordt het diploma, certi
ficaat of andere titel bekendgemaakt, behalve in de
beide volgende gevallen :
— indien de Lid-Staat die de afgifte verricht de
mededeling wijzigt die hij heeft gedaan krachtens
artikel 7, lid 1 ,
of
— indien een Lid-Staat of de Commissie artikel 169

of artikel 170 van het Verdrag toepast ten einde de
kwestie aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen voor te leggen.
Artikel 9

Telkens

betrokken Lid-Staat of ingevolge een arrest van het
Hof van Justitie.

1 , door de Commissie

Het Comité brengt binnen

maanden advies uit.

1.
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als een

Lid-Staat of de

Commissie

betwijfelt of een diploma, certificaat of andere titel uit
een van de lijsten die in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen zijn bekendgemaakt, nog

andere titels zijn :

a) in Duitsland

— de diploma's, afgegeven door de hogescholen
voor schone kunsten (Dipl.-Ing., Architekt
(HfBK)),
— de diploma's, afgegeven door de afdeling archi
tectuur („Architektur/Hochbau") van de „Tech
nische Hochschulen", van de technische univer
siteiten, van de universiteiten en, voor zover

deze instellingen zijn opgegaan in „Gesamt
hochschulen", van deze „Gesamthochschulen"

(Dipl.-Ing. en andere benamingen die later

eventueel aan deze diploma's worden gegeven) ;
— de diploma's, afgegeven door de afdeling archi
tectuur („Architektur/Hochbau") van de „Fach

hochschulen" en, voor zover deze instellingen
zijn opgegaan in „Gesamthochschulen", van
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deze „Gesamthochschulen", welke diploma's,
wanneer de studieduur minder dan vier jaar,
maar ten minste drie jaar bedraagt, vergezeld
gaan van het certificaat waaruit een beroepser
varing van vier jaar in de Bondsrepubliek
Duitsland blijkt, afgegeven door de beroepsorde
overeenkomstig artikel 4, lid 1 , tweede alinea
(Ingenieur grad. en andere benamingen die later

bekendgemaakte lijst af met de instemming van de

eventueel aan deze diploma's worden gegeven) ;

aan de eisen van de artikelen 3 en 4 voldoet, kan het

Raadgevend Comité worden ingeschakeld door een
Lid-Staat of de Commissie. Het Comité brengt binnen
drie maanden advies uit.

2.

De Commissie voert een diploma van een in het

Nr. L 223/20
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— de certificaten (Prüfungszeugnisse) die vóór
1 januari 1973 zijn afgegeven door de afdeling
architectuur van de „Ingenieurscholen" en van
de „Werkkunstschulen", vergezeld van een attest
van de bevoegde autoriteiten waaruit blijkt dat
de betrokkene met goed gevolg een onderzoek
op grond van bewijsstukken overeenkomstig
artikel 13 heeft doorstaan ;
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Ministerie van Culturele Zaken zijn afgegeven
(architecte DPLG) ;

— de diploma's, afgegeven door de speciale school
voor architectuur (architecte DESA) ;

— de diploma's die sinds 1955 zijn afgegeven door

de afdeling architectuur van de „École nationale

supérieure des Arts et Industries* te Straatsburg

(voormalige „École nationale d'Ingénieurs" te
Straatsburg) (architecte ENSAIS) ;

b) in België

— de diploma's, afgegeven door de nationale

e) in Griekenland

hogescholen voor architectuur of door de
hogere architectuurinstitituten (architect —
architecte) ;

— de diploma's van ingenieur-architect, afgegeven

— de diploma's, afgegeven door het «Provinciaal

door de Technische Kamer van Griekenland en

Hoger Instituut voor Architectuur* te Hasselt
(architect) ;
— de diploma's, afgegeven door de koninklijke
academies voor schone kunsten (architect —
architecte) ;
— de
diploma's,
afgegeven
door
de
St.-Lucasscholen (architect — architecte) ;

— de

universitaire

diploma's

van

burgerlijk

ingenieur, vergezeld van een stagecertificaat,
afgegeven door de Orde van Architecten, die
het recht geven de beroepstitel van architect te
voeren (architect — architecte) ;
— de architectendiploma's afgegeven door de

door het „Metsovion Polytechnion" van Athene,

vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven
dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaam
heden op het gebied van de architectuur ;

— de diploma's van ingenieur-architect, afgegeven
door het „Aristotelion Panepistimion" van
Saloniki, vergezeld van een getuigschrift dat is
afgegeven door de Technische Kamer van
Griekenland en dat recht geeft op het uitoe
fenen van werkzaamheden op het gebied van de
architectuur ;

— de diploma's van ingenieur/civiel-ingenieur,

centrale examencommissie of door een examen

afgegeven door het „Metsovion Polytechnion^
van Athene, vergezeld van een getuigschrift dat
is afgegeven door de Technische Kamer van
Griekenland en dat recht geeft op het uitoe
fenen van werkzaamheden op het gebied van de

commissie van het Rijk voor de toekenning van
de titel van architect (architect — architecte) ;

— de diploma's van ingenieur/civiel-ingenieur,

— de diploma's van burgerlijk ingenieur-architect
en van ingenieur-architect, afgegeven door de
Faculteiten toegepaste wetenschappen van de
universiteiten en door de „Faculté Polytech
nique" van Bergen (ingenieur-architect —
ingénieur-architecte) ;

c) in Denemarken

— de diploma's, afgegeven door de rijksscholen

voor architectuur te Kopenhagen en Arhus
(arkitekt) ;

architectuur ;

afgegeven door het „Aristotelion Panepistimion"
van Saloniki, vergezeld van een getuigschrift dat
is afgegeven door dè Technische Kamer van
Griekenland en dat recht geeft op het uitoe
fenen van werkzaamheden op het gebied van de
architectuur ;

— de diploma's van ingenieur/civiel-ingenieur,
afgegeven door. het „Panepistimion Thrakis",
vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven
door de Technische Kamer van Griekenland en

dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaam
heden op het gebied van de architectuur ;

— het door de Raad van architecten afgegeven
registratiebewijs overeenkomstig Wet nr. 202
van 28 mei 1975 (registreret arkitekt) ;

— de diploma's van ingenieur/civiel-ingenieur,

— de door hogescholen voor civiele bouwkunde
afgegeven diploma's (bygningskonstrukter),
vergezeld van een attest van de bevoegde autori
teiten waaruit blijkt dat de betrokkene met goed
gevolg een onderzoek op grond van bewijs
stukken overeenkomstig artikel 13 heeft

dat recht geeft op het uitoefenen van werkzaam
heden op het gebied van de architectuur ;

doorstaan ;

d) in Frankrijk

— de diploma's van door de Regering gediplo
meerd architect die tot in 1959 door het Minis

terie van Onderwijs en sedertdien door het

afgegeven door het „Panepistimion Patron",
vergezeld van een getuigschrift dat is afgegeven
door de Technische Kamer van Griekenland en

f) in Ierland
— de graad „Bachelor of Architecture", verleend
door de „National University of Ireland" (B.
Arch. NUI) aan afgestudeerden in de archi
tectuur aan het „University College", Dublin ;
— het diploma op het gebied van de architectuur
op universitair niveau afgegeven door het
„College of Technology", Bolton Street, Dublin
(Dipl. Arch.) ;
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— het bewijs van „associateship van
Institute of Architects" van Ierland
— het bewijs van „membership" van
Institute of Architects" van Ierland

het „Royal
(ARIAI) ;
het „Royal
(MRIAI) ;

g) in Italië

— de diploma's van „laurea in architettura",
afgegeven door de universiteiten, de polytech
nische instituten en de hogere instituten voor
architectuur te Venetië en Reggio-Calabrië,
vergezeld van het diploma dat recht geeft op de
zelfstandige uitoefening van het beroep van
architect, dat wordt afgegeven door de minister
van Onderwijs nadat de kandidaat voor een
bevoegde examencommissie is geslaagd voor
het staatsexamen waardoor hij het recht
verkrijgt tot zelfstandige uitoefening van het
beroep van architect (dott. Architetto) ;

— de diploma's van „laurea in ingegneria" op het
gebied van de bouwkunde, afgegeven door de
universiteiten en de polytechnische instituten,
vergezeld van het diploma dat recht geeft op de
zelfstandige uitoefening van een beroep op het
gebied van de architectuur, dat wordt afgegeven
door de minister van Onderwijs nadat de
kandidaat voor een bevoegde examencommissie
is geslaagd voor het staatsexamen waardoor hij
het recht verkrijgt tot zelfstandige uitoefening
van het beroep (dott. Ing. Architetto of dott.
Ing. in ingegneria civile) ;
h) in Nederland
— het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd
doctoraal examen in de bouwkunde, afgegeven
door de afdeling bouwkunde van de Technische
Hogeschool te Delft of Eindhoven (bouwkundig
ingenieur) ;

— de diploma's van de door de Staat erkende
academies voor bouwkunst (architect) ;

— de diploma's die tot in 1971 zijn afgegeven in
het kader van het voormalige Hoger Bouw
kunstonderricht (architect HBO) ;

— de diploma's die tot in 1970 zijn afgegeven in
het kader van het voormalige Voortgezet
Bouwkunstonderricht (architect VBO) ;
— het getuigschrift dat met goed gevolg een door
de architectenraad van de Bond van Neder

landse Architecten BNA ingesteld architecten
examen is afgelegd (architect) ;
— het diploma van de Stichting Instituut voor
Architectuur (IVA), afgegeven na een op ten
minste vierjarige basis ingerichte opleiding van
bedoelde stichting (architect), vergezeld van een
attest van de bevoegde autoriteiten waaruit blijkt
dat de betrokkene met goed gevolg een
onderzoek op grond van bewijsstukken overeen
komstig artikel 13 heeft doorstaan ;

— een getuigschrift van de bevoegde autoriteiten
dat met goed gevolg vóór het tijdstip van
inwerkingtreding van deze richtlijn het examen
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van „kandidaat in de bouwkunde , afgenomen
door de Technische Hogeschool te Delft of
Eindhoven, is afgelegd en dat gedurende een
tijdvak van ten minste vijf jaar onmiddellijk
voorafgaande aan bedoeld tijdstip werkzaam
heden als architect zijn verricht op zodanige
wijze en schaal, dat naar Nederlandse
maatstaven een voldoende bekwaamheid voor

het uitoefenen van die werkzaamheden gewaar
borgd is (architect) ;

— een getuigschrift van de bevoegde autoriteiten
dat uitsluitend wordt afgegeven aan personen
die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van
deze richtlijn de leeftijd van 40 jaar hebben
bereikt en waaruit blijkt dat de betrokkene
gedurende een tijdvak van ten minste vijf jaar
onmiddellijk voorafgaande aan bedoeld tijdstip,
werkzaamheden als architect heeft verricht op
zodanige wijze en schaal, dat naar Nederlandse
maatstaven een voldoende bekwaamheid voor

het uitoefenen van die werkzaamheden gewaar
borgd is (architect).
De in het zevende en achtste streepje bedoelde
getuigschriften behoeven niet meer te worden
erkend met ingang van de dag van inwerking
treding van wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoe
fening van de werkzaamheden op het gebied van de
architectuur onder de beroepstitel van architect in
Nederland, voor zover deze getuigschriften
krachtens bedoelde bepalingen geen toegang geven
tot die werkzaamheden onder genoemde beroeps
titel ;

i) in het Verenigd Koninkrijk
— de titels verworven na het afleggen van examens
aan :

— het „Royal Institute of British Architects",
— de scholen voor architectuur van de :

— universiteiten,

— polytechnische instituten,
— hogescholen,

— academies (privaatcolleges),
— scholen voor technologie en kunst,

die op het tijdstip waarop deze richtlijn wordt
aangenomen, door de „Architects Registration
Council" van het Verenigd Koninkrijk erkend
waren of zijn met het oog op de opneming
ervan in het „Register" (Architect) ;
— een certificaat waarin wordt verklaard dat de

houder ervan een verworven recht heeft om zijn
beroepstitel van architect te blijven voeren
krachtens „Section 6 (1 ) a, 6 ( 1 ) b, of 6 (1 ) d" van
de „Architects Registration Act" van 1931
(Architect) ;
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— een certificaat waarin wordt verklaard dat de

houder ervan een verworven recht heeft om zijn
beroepstitel van architect te blijven voeren
krachtens

„Section

2"

van

de

„Architects

Registration Act" van 1938 (Architect).
Artikel 12

Onverminderd artikel 10 erkent elke Lid-Staat, door

daaraan met betrekking tot de toegang tot en de uitoe
fening van de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden
onder de beroepstitel van architect op zijn grond
gebied hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als aan de
door hemzelf afgegeven diploma's, certificaten en
andere titels van architect,
— de attesten die aan onderdanen van de Lid-Staten

zijn afgegeven door de Lid-Staten die op het
ogenblik van de kennisgeving van deze richtlijn
een regeling kennen voor de toegang tot en de
uitoefening van de in artikel 1 bedoelde werkzaam
heden onder de beroepstitel van architect, en
waaruit blijkt dat de houder ervan de toelating
heeft gekregen de beroepstitel van architect te
voeren vóór de tenuitvoerlegging van de richtlijn
en dat hij in het kader van deze regeling daadwer
kelijk de betrokken werkzaamheden heeft uitge
oefend gedurende ten minste drie opeenvolgende
jaren tijdens de vijf jaren voorafgaand aan de afgifte
van die attesten ;
— de attesten die aan onderdanen van de Lid-Staten

zijn afgegeven door de Lid-Staten die tussen de
datum
van
kennisgeving
en
die
van
tenuitvoerlegging van deze richtlijn een regeling
invoeren voor de toegang tot en de uitoefening van
de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden onder de

beroepstitel van architect, en waaruit blijkt dat de
houder ervan de toelating gekregen heeft de
beroepstitel van architect te voeren op het tijdstip
van de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en dat
hij de betrokken werkzaamheden in het kader van
die regeling daadwerkelijk heeft uitgeoefend
gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren
tijdens de vijf jaren voorafgaand aan de afgifte van
die attesten .
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11 opgesomde titels, worden erkend op de in dat
artikel vermelde voorwaarden .

Artikel 15

Onverminderd artikel 5 wordt het Groothertogdom
Luxemburg gemachtigd om de toepassing van de
artikelen 10, 11 en 12, ten aanzien van de erkenning
van niet-universitaire diploma's, certificaten of andere
titels op . te schorten ten einde concurrentieverval
singen te voorkomen, zulks gedurende een overgangs
periode van vier en een half jaar na de datum van

kennisgeving van deze richtlijn. J
HOOFDSTUK IV

HET VOEREN VAN DE OPLEIDINGSTITEL

Artikel 16

1 . Onverminderd artikel 23 dragen de ontvangende
Lid-Staten er zorg voor dat de onderdanen van de
Lid-Staten die aan de in hoofdstuk II of III gestelde
voorwaarden voldoen, het recht hebben gebruik te
maken van hun wettige, in de Lid-Staat van oorsprong
of van herkomst gevoerde opleidingstitel en —
eventueel — van de afkorting daarvan, in de taal van
deze Staat. De ontvangende Lid-Staten kunnen
voorschrijven dat deze titel wordt gevolgd door de
naam en de plaats van de instelling of de examencom
missie die deze heeft verleend.

2. Wanneer de opleidingstitel van de Lid-Staat van
oorsprong of van herkomst in de ontvangende
Lid-Staat kan worden verward met een titel waarvoor

in deze Staat een aanvullende opleiding vereist is die
de begunstigde niet heeft gevolgd, kan deze ontvan
gende Lid-Staat voorschrijven dat de begunstigde zijn
opleidingstitel van de Lid-Staat van oorsprong of van
herkomst voert in een door de ontvangende Lid-Staat
voorgeschreven passende vorm.
HOOFDSTUK V

MAATREGELEN TER VERGEMAKKELIJKING VAN
DE DAADWERKELIJKE UITOEFENING VAN HET
RECHT VAN VESTIGING EN VRIJ VERRICHTEN
VAN DIENSTEN

Artikel 13

Het in artikel 11 , sub a), vierde streepje, artikel 11 , sub
c), derde streepje, artikel 11 , sub h), zesde streepje,
bedoelde onderzoek op grond van bewijsstukken
behelst de beoordeling van plannen die de kandidaat
tijdens een feitelijke praktijk van ten minste zes jaar
op het gebied van de in artikel 1 bedoelde werkzaam
heden heeft gemaakt en uitgevoerd.
Artikel 14

De attesten van de bevoegde autoriteiten van de
Bondsrepubliek Duitsland ten bewijze van de respec
tieve gelijkwaardigheid van de na 8 mei 1945 door de
bevoegde autoriteiten van de Duitse Democratische
Republiek afgegeven opleidingstitels met de in artikel

A. Bepalingen die specifiek zijn voor het recht
van vestiging
Artikel 17

1 . De ontvangende Lid-Staat die van zijn onder
danen voor de eerste toegang tot een van de in artikel
1 bedoelde werkzaamheden een verklaring omtrent
goed gedrag of betrouwbaarheid verlangt, aanvaardt
voor de onderdanen der overige Lid-Staten als
genoegzaam bewijs een door een bevoegde instantie
van de Lid-Staat van oorsprong of van herkomst
afgegeven verklaring, waaruit blijkt dat aan de in deze
Lid-Staat voor de toegang tot de betrokken
werkzaamheid gestelde voorwaarden inzake goed
gedrag en betrouwbaarheid is voldaan.
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2. Indien de Lid-Staat van oorsprong of van
herkomst voor de eerste toegang tot de betrokken
- werkzaamheid geen verklaring omtrent goed gedrag of
betrouwbaarheid verlangt, kan de ontvangende
Lid-Staat van de onderdanen van deze Lid-Staat van

oorsprong of van herkomst een uittreksel uit het straf
register verlangen of, bij gebreke daarvan, een door een
bevoegde instantie van de Lid-Staat van oorsprong of
herkomst afgegeven gelijkwaardig document.
3.

Wanneer het in lid 2 bedoelde document niet

wordt afgegeven door de Lid-Staat van oorsprong of
van herkomst, kan dit worden vervangen door een

verklaring onder ede — of, in de Staten waar niet in
een eed is voorzien, door een plechtige verklaring —
welke door de betrokkene wordt afgelegd ten overstaan
van een bevoegde rechterlijke of overheidsinstantie, of,
in voorkomend geval, van een notaris of een bevoegde
beroepsorganisatie van de Lid-Staat van oorsprong of
van herkomst, welke een attest afgeeft dat deze eed of
deze plechtige verklaring bewijskracht heeft.

4. Indien dè ontvangende Lid-Staat kennis heeft
van welbepaalde ernstige feiten die vóór de vestiging
van de betrokkene in deze Staat buiten zijn grond
gebied hebben plaatsgevonden, of van onjuiste
gegevens die zijn vervat in de in lid 3 bedoelde
verklaring en die van invloed kunnen zijn op de
toegang tot de desbetreffende werkzaamheid op zijn
grondgebied, kan hij de Lid-Staat van oorsprong of van
herkomst daarvan op de hoogte stellen.
De Lid-Staat van oorsprong of van herkomst gaat de
juistheid van deze feiten na voor zover deze feiten in
deze Lid-Staat van invloed kunnen zijn op de toegang
tot de desbetreffende werkzaamheid. De autoriteiten

van deze Staat bepalen zelf de aard en de omvang van
het in te stellen onderzoek en brengen de conse
quenties die zij daaruit trekken ten aanzien van de
door hen afgegeven verklaringen of documenten, ter
kennis van de ontvangende Lid-Staat.
5. De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de inhoud
van de toegezonden inlichtingen geheim blijft.
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het beroep in de Lid-Staat van oorsprong of van
herkomst.

2. Indien de ontvangende Lid-Staat kennis heeft
van welbepaalde ernstige feiten die vóór de vestiging
van de betrokkene in deze Staat buiten zijn grond
gebied hebben plaatsgevonden en op zijn grondgebied
van invloed kunnen zijn op de uitoefening van de
desbetreffende werkzaamheid, kan hij de Lid-Staat van
oorsprong of van herkomst daarvan op de hoogte
stellen .

De Lid-Staat van oorsprong of van herkomst gaat de
juistheid van deze feiten na voor zover deze feiten in
deze Lid-Staat van invloed kunnen zijn op de uitoe
fening van de desbetreffende werkzaamheid. De
autoriteiten van deze Staat bepalen zelf de aard en de
omvang van het in te stellen onderzoek en brengen de
consequenties die zij daaruit trekken ten aanzien van
de door hen krachtens lid 1 toegezonden inlichtingen
ter kennis van de ontvangende Lid-Staat.
3 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de inhoud
van de toegezonden inlichtingen geheim blijft.
Artikel 19
De in de artikelen 17 en 18 bedoelde documenten

mogen bij overlegging niet ouder zijn dan drie
maanden .

Artikel 20

1 . De procedure inzake de toelating van de begun
stigde tot een van de in artikel 1 bedoelde werkzaam
heden overeenkomstig de artikelen 17 en 18 moet zo
spoedig mogelijk en uiterlijk drie maanden nadat het
volledige dossier van de betrokkene is ingediend,
worden voltooid, onverminderd de termijn die kan
voortvloeien uit een eventueel beroep dat na deze
procedure is ingesteld.
2.

In de in artikel 17, lid 4, en artikel 18, lid 2,

bedoelde gevallen, leidt het verzoek tot heropening
van het onderzoek tot schorsing van de in lid 1
bedoelde termijn.

De geraadpleegde Lid-Staat moet zijn antwoord
binnen drie maanden toezenden.

Artikel 18

1 . Indien in een ontvangende Lid-Staat voor
naleving van de voorschriften inzake goed gedrag of
betrouwbaarheid, daaronder begrepen tuchtrechtelijke
voorschriften ter zake van ernstige fouten bij de
beroepsuitoefening of van strafrechtelijke veroorde
lingen, wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
gelden die betrekking hebben op de uitoefening van
een

der

in

artikel

1

bedoeldé

Na ontvangst van dit antwoord of na het verstrijken
van deze termijn gaat de ontvangende Lid-Staat voort
met de in lid 1 bedoelde procedure.
Artikel 21

Indien een ontvangende Lid-Staat verlangt dat zijn
onderdanen voor de toegang tot of de uitoefening van

werkzaamheden,

een der in artikel 1 bedoelde werkzaamheden een eed

verstrekt de Lid-Staat van oorsprong of van herkomst
aan de ontvangende Lid-Staat de nodige inlichtingen
betreffende de ten opzichte van de betrokkene
genomen professionele of administratieve maatregelen
of sancties, alsmede betreffende de strafrechtelijke
sancties die betrekking hebben op de uitoefening van

of een plechtige verklaring afleggen en de formule van
deze eed of plechtige verklaring niet door de onder
danen van de overige Lid-Staten kan worden gebruikt,
ziet deze Lid-Staat erop toe, dat aan de begunstigden
een passende en .gelijkwaardige formule wordt
voorgelegd.
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andere Lid-Staat geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of
definitief, de bevoegdheid ontneemt om een van de in
artikel 1 bedoelde werkzaamheden uit te oefenen,

Artikel 22

1 . Indien een Lid-Staat van zijn onderdanen voor de
toegang tot of de uitoefening van een der in artikel 1
bedoelde werkzaamheden, hetzij een vergunning eist,
hetzij inschrijving of aansluiting bij een beroeps- of
bedrijfsorganisatie verlangt, ontheft deze Lid-Staat, in
geval van dientverrichting, de onderdanen van de

draagt hij er zorg voor dat het in lid 3, tweede streepje,
bedoelde attest al naar gelang van het geval tijdelijk of
definitief wordt ingetrokken.

C. Bepalingen die het recht van vestiging en vrij
verrichten van diensten gemeen hebben

andere Lid-Staten van deze eis.

De begunstigde oefent zijn dienstverrichting uit met
dezelfde rechten en verplichtingen als de onderdanen
van de ontvangende Lid-Staat ; voor hem gelden met
name de tuchtrechtelijke bepalingen van professionele
of administratieve aard die van toepassing zijn in deze
Lid-Staat.

1 . Wanneer in een ontvangende Lid-Staat
voorschriften gelden voor het voeren van de beroeps
titel van architect voor een der in artikel 1 bedoelde

werkzaamheden, voeren de onderdanen van de andere

Ter aanvulling van de in lid 2 bedoelde verklaring
aangaande het verrichten van diensten kunnen de
Lid-Staten daartoe, ten einde de toepassing van de op
hun grondgebied vigerende tuchtrechtelijke bepa
lingen mogelijk te maken, voorzien in een tijdelijke
inschrijving die automatisch plaatsvindt of in een
aansluiting pro forma bij een beroeps- of bedrijfsorga
nisatie of in een inschrijving in een register, op
voorwaarde dat deze inschrijving het verrichten van
diensten op generlei wijze vertraagt of bemoeilijkt en
geen extra kosten met zich brengt voor degene die de
diensten verricht.

Treft de ontvangende Lid-Staat ter toepassing van de
tweede alinea een maatregel of draagt hij kennis van
feiten die indruisen tegen deze bepalingen, dan deelt
hij zulks onmiddellijk mede aan de Lid-Staat waar de
begunstigde is gevestigd.

2. De ontvangende Lid-Staat kan voorschrijven dat
de begunstigde vooraf de bevoegde instanties in een
verklaring op de hoogte stelt van de dienstverrichting,
ingeval de uitoefening daarvan de verwezenlijking van
een project op zijn grondgebied meebrengt.
3 . Op grond van de leden 1 en 2 kan de ontvan
gende Lid-Staat van de begunstigde één of meer
documenten eisen met de volgende gegevens :
— de in lid 2 bedoelde verklaring,
— een attest waaruit blijkt dat de betrokkene in de
Lid-Staat waar hij gevestigd is, de desbetreffende
werkzaamheden wettig uitoefent,
— een attest dat de betrokkene het of de diplomafs),
certificaat (certificaten) of andere titel(s) bezit,
dat/die

Artikel 23

voor het verrichten van

de

bedoelde

diensten is/zijn vereist en voldoet/voldoen aan de
in hoofdstuk II of hoofdstuk III van deze richtlijn
bedoelde criteria,

— zo nodig, het in artikel 23, lid 2, bedoelde attest.
4. Het (de) in lid 3 bedoelde documenten)
mag/mogen bij overlegging niet ouder zijn dan twaalf
maanden.

5. Indien een Lid-Staat een van zijn onderdanen of
een op zijn grondgebied gevestigde onderdaan van een

Lid-Staten die voldoen aan de voorwaarden van
hoofdstuk II of van wie de in artikel 11 bedoelde

diploma's, certificaten en andere titels krachtens
artikel 10 zijn erkend de beroepstitel van de ontvan
gende Lid-Staat en maken zij gebruik van de afkorting
van deze titel, in voorkomend geval na aan de aldaar
geldende voorwaarden inzake praktijkervaring te
hebben voldaan .

2. Indien in een Lid-Staat de toegang tot of de
uitoefening van de in artikel 1 bedoelde werkzaam
heden onder de titel van architect afhankelijk is
gesteld niet alleen van de voldoening aan de eisen van
hoofdstuk II of van het bezit van een in artikel 11

bedoeld diploma, certificaat of andere titel, maar
tevens van de voltooiing van een stage over een
periode van bepaalde duur tijdens welke
praktijkervaring wordt opgedaan, erkent de betrokken
Lid-Staat een attest van de Lid-Staat van oorsprong of
van herkomst waaruit blijkt dat gedurende een
overeenkomende periode in de Lid-Staat van
oorsprong of van herkomst passende praktijkervaring
werd opgedaan als voldoende bewijs. Het in artikel 4,
lid 1 , tweede alinea, genoemde certificaat wordt als
voldoende bewijs in de zin van dit lid erkend.
Artikel 24

1 . Indien de ontvangende Lid-Staat van zijn onder
danen voor de toegang tot of de uitoefening van een
der in artikel 1 bedoelde werkzaamheden het bewijs
eist dat er voorheen geen faillissement heeft plaats
gehad en een dergelijk bewijs niet is begrepen in de
overeenkomstig - de artikelen 17 en 18 verstrekte
inlichtingen, aanvaardt deze Staat van de begunstigden
een verklaring onder ede -— of, in de Staten waar niet
in een eed is voorzien, een plechtige verklaring —
welke door de betrokkene wordt afgelegd ten overstaan
van een bevoegde rechterlijke of overheidsinstantie,
een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van de
Lid-Staat van oorsprong of van herkomst, welke een
attest afgeeft dat deze eed of plechtige verklaring
bewijskracht heeft.

21 . 8 . 85

Indien in de ontvangende Lid-Staat de financiële
draagkracht moet worden bewezen, aanvaardt deze
Lid-Staat de door de banken van de andere Lid-Staten

van de in die andere Lid-Staat afgegeven en in de
hoofdstukken II en III genoemde diploma's, certifi
caten en andere titels .

afgegeven attesten als gelijkwaardig aan de op zijn
eigen grondgebied afgegeven attesten.
2.

De in lid 1 bedoelde documenten mogen bij

overlegging niet ouder zijn dan drie maanden.
Artikel 25

1.

Indien een ontvangende Lid-Staat voor de

toegang tót of de uitoefening van een der in artikel 1
bedoelde werkzaamheden van zijn onderdanen het
bewijs eist dat zij door een verzekering gedekt zijn
tegen de geldelijke gevolgen van hun beroepsaanspra
kelijkheid, aanvaardt deze Staat de door de verzeke
ringsmaatschappijen van de andere Lid-Staten
afgegeven attesten als zijnde gelijkwaardig aan de op
zijn eigen grondgebied afgegeven attesten. In deze
attesten moet worden vermeld dat de verzekeraar zich,

wat de aard en de omvang van de dekking betreft, naar
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van
de ontvangende Lid-Staat heeft gericht.

2.

Het' in lid 1 bedoelde attest mag bij overlegging

niet ouder zijn dan drie maanden.
Artikel 26

1.

De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen ten

einde de begunstigden in staat te stellen geïnformeerd
te worden omtrent de wetgeving alsmede, eventueel,
omtrent de deontologie in de ontvangende Lid-Staat.
Te dien einde kunnen zij informatiediensten
oprichten waar de begunstigden de noodzakelijke
gegevens kunnen inwinnen. In geval van vestiging
kunnen de ontvangende Lid-Staten de begunstigden
verplichten om met deze diensten contact op te
nemen .

2.
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De Lid-Staten kunnen de in lid 1 bedoelde

diensten oprichten bij de bevoegde autoriteiten en
instanties die zij binnen de in artikel 31 , lid 1 , eerste
alinea, bepaalde termijn aanwijzen.

3. De Lid-Staten dragen er zorg voor dat in
voorkomend geval de begunstigden in hun belang en
in dat van hun cliënten de talenkennis verwerven die

noodzakelijk is voor de uitoefening van hun beroeps
werkzaamheden in de ontvangende Lid-Staat.
HOOFDSTUK VI

Artikel 28

De Lid-Staten wijzen binnen de in artikel 31 , lid 1 ,
eerste alinea, gestelde termijn de autoriteiten en
instanties aan die gemachtigd zijn tot afgifte en

ontvangst van de diploma's, certificaten en andere
titels alsmede van de in deze richtlijn bedoelde
documenten en gegevens en stellen de overige
Lid-Staten en de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.

Artikel 29

Deze richtlijn is eveneens van toepassing op de onder
danen van de Lid-Staten die overeenkomstig Veror
dening (EEG) nr. 1612/68 een van de in artikel 1
bedoelde werkzaamheden in loondienst uitoefenen of
zullen uitoefenen.
Artikel 30

Uiterlijk drie jaar na afloop van de in artikel 31 , lid 1 ,
eerste alinea, bedoelde termijn, onderzoekt de
Commissie opnieuw de richtlijn in het licht van de tot

dan toe opgedane ervaring en legt zij de Raad, zo
nodig, na raadpleging van het Raadgevend Comité,
wijzigingsvoorstellen voor. De Raad onderzoekt deze
voorstellen binnen één jaar.
Artikel 31

1 . De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig
zijn om binnen vierentwintig maanden na de datum
van de kennisgeving van deze richtlijn aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
De Lid-Staten beschikken echter over een termijn van
drie jaar na bedoelde datum van kennisgeving om aan
artikel 22 te voldoen.

2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van

alle belangrijke bepalingen van intern recht mede die
zij op het onder deze richtlijn vallende gebied
vaststellen .

Artikel 32

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

SLOTBEPALINGEN

Gedaan te Luxemburg, 10 juni 1985.
Artikel 27

De ontvangende Lid-Staat kan, in geval van gegronde
twijfel, van de bevoegde autoriteiten van een andere
Lid-Staat een bevestiging verlangen van de echtheid

Voor de Raad
De Voorzitter
- M. FIORET
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 10 juni 1985

houdende instelling van een Raadgevend Comité voor de opleiding op het gebied
van de architectuur

(85/385/EEG)
van de onderwijsmethoden en aan de nieuwe
problemen waarmee architecten worden gecon
fronteerd als gevolg van de sociale, wetenschappe
lijke en technische ontwikkeling, alsmede aan de
milieubescherming.

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gezien

het ontwerp-besluit ingediend door de

Commissie,

Overwegende dat de Raad zich in zijn resolutie van 6
juni 1974 betreffende de onderlinge erkenning van
diploma's, certificaten en andere titels (') heeft uitge

sproken voor instelling van Raadgevende Comités ;
Overwegende dat het in het kader van de onderlinge
erkenning van diploma's, certificaten en andere titels
op het gebied van de architectuur van belang is ervoor
te zorgen dat de opleiding van vergelijkbaar hoog
niveau is ;

Overwegende dat het, ten einde aan de verwezenlijking
van dit doel bij te dragen, wenselijk is dat een Raadge
vend Comité wordt ingesteld voor het verstrekken van
adviezen aan de Commissie,

3. Het Comité vervult de raadgevende taken die bij
Richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985
inzake de onderlinge erkenning van de diploma's,
certificaten en andere titels op het gebied van de
architectuur, tevens houdende maatregelen tot verge
_ makkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van
het recht van vestiging en vrij verrichten van dien
sten (2) aan het Comité zijn opgedragen.
4.

Lid-Staten adviezen en doet hun aanbevelingen
alsmede, wanneer het zulks dienstig oordeelt, voor
stellen ter zake van wijzigingen in de artikelen met
betrekking tot de opleiding op het gebied van de
architectuur in Richtlijn 85/384/EEG.
5.

BESLUIT :

Artikel 1

Bij de Commissie wordt een Raadgevend Comité voor
de opleiding op het gebied van de architectuur inge
steld, hierna genoemd het „Comité".
Artikel 2

1.

Het Comité heeft tot taak er mede voor te zorgen

dat de opleiding op het gebied van de architectuur in
de Gemeenschap op een vergelijkbaar hoog niveau
ligt.
2. Met name maakt het Comité daartoe gebruik van
de volgende middelen :
— uitwisseling van volledige informatie over de oplei
dingsmethoden en de inhoud, het niveau en de
structuur van het theoretische en praktische
onderwijs dat in de Lid-Staten wordt gegeven ;
— discussie en overleg om te komen tot een gemeen
schappelijke conceptie ten aanzien van het te
bereiken niveau van de opleiding op het gebied
van de architectuur en, eventueel, ten aanzien van

de structuur en inhoud van een dergelijke oplei
ding, met inbegrip van de criteria betreffende de
praktijkervaring ;
— aandacht voor de aanpassing van de opleiding op
het gebied van de architectuur aan de vooruitgang
(>) PB nr. C 98 van 28. 8 . 1974, blz. 1 .

Het Comité verstrekt aan de Commissie en de

Het Comité adviseert de Commissie eveneens

over elke andere aangelegenheid die de Commissie
aan het Comité zou kunnen voorleggen in verband
met de opleiding op het gebied van de architectuur.
Artikel 3

1.

Het Comité omvat drie deskundigen per Lid

Staat, te weten :

— een deskundige uit de beroepspraktijk,
— een deskundige van de instellingen voor onderwijs
op universitair of gelijkwaardig niveau op het
gebied van de architectuur,
— een deskundige van de bevoegde autoriteiten van
de Lid-Staat.

2. Elk lid heeft een plaatsvervanger. Deze plaatsver
vanger is bevoegd de vergaderingen van het Comité bij
te wonen .

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde leden en plaats
vervangers worden door de Lid-Staten aangewezen. De
in lid 1 , eerste en tweede streepje, bedoelde leden en
hun plaatsvervangers worden aangewezen op voor
dracht of na adequate raadpleging van de actieve
beroepsbeoefenaars en van de instellingen voor
onderwijs op universitair of gelijkwaardig niveau op
het gebied van architectuur. De aldus aangewezen
leden en plaatsvervangers worden benoemd door de
Raad.

(2) Zie bladzijde 15 van dit Publikatieblad.
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Artikel 4

met de Commissie vastgesteld door de voorzitter van
het Comité.

1.

De leden van het Comité worden benoemd voor

een periode van drie jaar. Na het verstrijken van deze
periode blijven de leden van het Comité in functie
totdat in hun vervanging is voorzien of hun mandaat
wordt verlengd.
2.

Aan het mandaat van een lid kan vóór het ver

strijken van de periode van drie jaar een einde komen
ingevolge uittreding, overlijden of vervanging door een
ander lid overeenkomstig de procedure van artikel 3 .
De benoeming van een nieuw lid geldt voor de reste

Artikel 6

Het Comité kan werkgroepen instellen en waarnemers
of deskundigen uitnodigen of toelaten om het bij te
staan bij alle bijzondere aspecten van zijn werkzaam
heden .

Artikel 7
De Commissie voert het secretariaat van het Comité .

rende duur van het mandaat.

Gedaan te Luxemburg, 10 juni 1985.
Artikel 5

Voor de Raad

Het Comité kiest uit zijn midden een voorzitter en
twee vice-voorzitters. Het stelt zijn reglement van orde
vast. De agenda van de vergaderingen wordt in overleg

De Voorzitter
M. FIORET
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AANBEVELING VAN DE RAAD

van 10 juni 1985

betreffende houders van een in een derde land afgegeven diploma op het gebied
van de architectuur

(85/386/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Onder goedkeuring van Richtlijn 85/384/EEG van 10 juni 1985 inzake de onderlinge
erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architec
tuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefe
ning van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (') ;
Constaterende dat deze richtlijn slechts de aan de onderdanen van de Lid-Staten in een

andere Lid-Staat afgegeven diploma's, certificaten en andere titels betreft ;
Verlangend evenwel rekening te houden met de bijzondere situatie van onderdanen van
de Lid-Staten die hun studies in een derde land hebben gevolgd en houder zijn van een
bij de wetgeving van een Lid-Staat erkend diploma op het gebied van de architectuur,

BEVEELT de Regeringen van de Lid-Staten AAN de bovenbedoelde personen de toegang
tot en de uitoefening van de werkzaamheden op het gebied van de architectuur binnen de

Gemeenschap te vergemakkelijken door deze diploma's op hun grondgebied te erkennen.
Gedaan te Luxemburg, 10 juni 1985.
Voor de Raad
De Voorzitter
M. FIORET

(') Zie bladzijde 15 van dit Publikatieblad.

21 . 8 . 85

