COMUNICAT DE PRESĂ
Organizațiile Membre ale Consiliului Arhitecților din Europa își exprimă sprijinul pentru Germania în
vederea menținerii sistemului de onorarii (HOAI)
În timp ce statul federal german tocmai a informat Comisia Europeană că nu va revoca sistemul de onorarii
pentru arhitecți și ingineri (HOAI), Consiliul Arhitecților din Europa (ACE) își exprimă sprijinul pentru
Germania în intenția acesteia de menținere a sistemului de onorarii. La ultima Adunare Generală ACE
(22-23 aprilie 2016), Organizațiile Membre ACE au discutat despre sistemele de onorarii ale arhitecților la
nivel european și au sprijinit în mare măsură sistemul german (HOAI), considerat un instrument în interesul
clienților, al autorităților contractante și publice, precum și un stimul al calității în mediul construit.
În iunie 2015, Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement împotriva Germaniei, argumentând
că onorariile minime obligatorii pentru arhitecți și ingineri (HOAI) ar încălca prevederile Directivei Serviciilor,
împiedicându-i pe profesioniștii din alte state membre să se stabilească și să furnizeze servicii în Germania.
Comisia consideră că sistemul HOAI limitează accesul pe piața de arhitectură germană și, astfel,
distorsionează concurența în spațiul UE.
În februarie 2016, deși statul federal german a făcut unele modificări, demonstrând cu argumente că sistemul
HOAI nu este discriminatoriu, întrucât se aplică în mod egal tuturor profesioniștilor stabiliți în Germania,
Comisia a continuat procedura de infringement, trimițând o opinie motivată. Dacă Germania nu va remedia
situația prin anularea acestor onorarii, Comisia Europeană poate decide să intenteze proces Germaniei la
Curtea de Justiție a UE.
ACE a examinat diferitele sisteme de onorarii din Europa și își exprimă preocuparea justificată față de
această procedură și de anularea oricăror forme de sisteme de onorarii pentru arhitecți, afirmând că
sistemele de onorarii, îndeosebi sistemul HOAI, nu constituie un obstacol pentru libera stabilire și furnizare
de servicii în Europa. Bazându-se pe datele statistice din Studiul său Sectorial bienal, ACE susține că
serviciile transfrontaliere nu sunt nicidecum influențate de prezența sistemelor de onorarii. Dimpotrivă, ACE
este ferm convins că aceste recomandări servesc interesului comun.
Pentru clienți, sistemele de onorarii oferă câteva avantaje: transparența, în favoarea tuturor, a onorariilor și
serviciilor conexe; certitudinea costurilor de proiectare; concurența bazată pe calitate și nu pe preț; garanția
calității și a rezultatelor pozitive, cu riscuri minime de dispute, printre altele.
În ceea ce privește arhitecții, sistemele de onorarii sunt deosebit de importante în sprijinirea IMM-urilor. În
plus, nu există nicio dovadă în sprijinul ideii că onorariile fixe i-au împiedicat pe arhitecți să se stabilească și
să furnizeze servicii într-un alt stat membru. Respondenții Studiului Sectorial ACE menționează ca principale
motive pentru a nu se muta într-o altă țară insuficienta cunoaștere a limbilor străine, a reglementărilor de
construire, precum și a problemelor implicate de relocare – onorariile locale nu sunt percepute ca o
preocupare majoră. Dimpotrivă, discuția din cadrul Adunării Generale ACE a reliefat faptul că sistemele de
onorarii pot fi chiar un stimul al circulației profesioniștilor, deoarece acestea nu sunt simple tarife obligatorii,
ci furnizează descrieri utile ale serviciilor și recomandări pentru furnizarea acestor servicii.
În plus, experiențe recente din țările în care sistemele de onorarii au fost anulate pun în evidență situații în
care tribunalele nu mai au nicio bază pentru adoptarea sentințelor într-un litigiu, iar organismele publice nu
au niciun punct de referință pe care-l pot folosi în alcătuirea bugetelor pentru lucrările publice.
Prin urmare, ACE conchide că sistemele de onorarii, inclusiv și îndeosebi HOAI, nu constituie un obstacol
pentru stabilirea și furnizarea de servicii transfrontaliere de arhitectură în Europa, iar anularea sistemelor de
onorarii obligatorii în alte state nu a contribuit, în trecut, la creșterea ratei de stabilire transfrontalieră. Având
în vedere toate aceste motive și constatând câteva din efectele negative ale dereglementării totale,
Organizațiile Membre ACE nu pot decât să aibă o atitudine favorabilă față de modelul german și să sprijine
Germania în disputa sa cu Comisia Europeană.
Deși înțelege necesitatea implementării stricte a legislației privind Piața Unică UE, ACE solicită Comisiei
Europene și statelor membre să se împotrivească tendințelor exagerate de dereglementare. ACE consideră
că dereglementarea din domeniul arhitecturii nu poate conduce la creștere economică, pentru că dezvoltarea
sistemului depinde doar de nivelul investițiilor din piața construcțiilor. Elementul esențial pentru creșterea
economică de pe piața de arhitectură este mai degrabă calitatea care se poate obține și păstra, indiferent de
abordarea privind reglementarea.

