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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0592/2011 af Paola Iabichino, italiensk statsborger, om anerkendelse 
af den professionelle kvalifikation som konservator af gamle bøger

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at hun har vanskeligheder ved at få de italienske myndigheder til at 
anerkende hendes treårige uddannelse på skolen i Spoleto som konservator af gamle bøger.

Dette kursus er bl.a. finansieret af Den Europæiske Socialfond.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Ifølge andragerens oplysninger oprettede de italienske myndigheder i 1992 i Spoleto 
(regionen Umbrien i Italien) et treårigt europæisk uddannelsesforløb for "Conservation 
Restorers of Book Materials". Uddannelsesforløbet sluttede i 2005 og blev bl.a. finansieret af 
Den Europæiske Socialfond (ESF).

Inden for rammerne af den reformerede italienske lovgivning om kulturarv medfører denne 
uddannelse ikke, at kandidaterne kvalificeres som akkrediterede konservatorer af gamle bøger 
overalt i Italien. Derfor har disse kandidater ikke en juridisk ret til at arbejde for italienske 
offentlige institutioner (f.eks. museer, biblioteker og arkiver), selv om de har en uddannelse. 
Som talsmand for en gruppe af tidligere studerende henleder andrageren opmærksomheden på 
de vanskeligheder, der er forbundet med at opnå anerkendelse af denne uddannelse fra de 
italienske myndigheder og få adgang til erhvervet som akkrediteret konservator. I 2009 
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indgav andrageren et lignende andragende til det italienske ministerium for kultur og 
kulturarv, hvorfra hun efter eget udsagn ikke har modtaget et officielt svar.

Kommissionens bemærkninger

Hvad angår anerkendelse af uddannelser ønsker Kommissionen at understrege, at direktivet 
om erhvervsmæssige kvalifikationer 2005/36/EF1 udelukkende vedrører erhvervsudøvere, der 
er fuldt ud kvalificeret til at udøve et erhverv i én medlemsstat, og som ønsker at udøve 
samme erhverv i en anden medlemsstat. Eksistensen af et "grænseoverskridende" element er 
ufravigelig. Derfor gælder det ikke i forbindelse med interne situationer i et land - som 
situationen skitseret i andragendet. 

Der er endvidere ikke tilstrækkelige oplysninger i andragendet til at vurdere, om direktiv 
2005/36/EF ville finde anvendelse, hvis der var et grænseoverskridende element (f.eks. i 
tilfælde af en EU-borger med kvalifikationer, der er opnået i en anden EU-medlemsstat end 
Italien): 

- For det første finder direktiv 2005/36/EF kun anvendelse på lovregulerede erhverv i 
værtsmedlemsstaten, dvs. erhverv, hvortil adgang eller udøvelse i værtsmedlemsstaten ved 
lovgivning eller administrative bestemmelser er afhængig af opnåelse af visse fastsatte 
erhvervsmæssige kvalifikationer. Ifølge databasen for lovregulerede erhverv2, der opdateres af 
de nationale myndigheder, er erhvervet som konservator af gamle bøger tilsyneladende ikke 
lovreguleret i Italien. 

- For det andet finder direktivet udelukkende anvendelse på anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer og ikke på akademisk anerkendelse/ækvivalens af eksamensbeviser, eftersom 
dette henhører under de enkelte medlemsstaters kompetenceområde. Oplysningerne i 
andragendet er uklare i denne sammenhæng. Spørgsmålet vedrører måske snarere akademisk 
anerkendelse i Italien af en italiensk uddannelse og klassificering heraf på et vist akademisk 
niveau. Og det vil således have indflydelse på kandidatens mulighed for at arbejde for nogle 
af de italienske offentlige institutioner.

Derfor vil det være nødvendigt med yderligere klarlæggelse for at bekræfte, om erhvervet 
som konservator af gamle bøger er lovreguleret i Italien inden for betydningen af direktiv 
2005/36/EF, og i hvilket omfang.  

Med hensyn til anerkendelse i Italien har tilsynsmyndighederne for det nuværende 
operationelle program under ESF i Umbrien derudover som reaktion på Kommissionens 
anmodning bekræftet, at den pågældende uddannelse var medfinansieret af ESF, og at 
andrageren opnåede en titel som "Conservation Restorer of Book Materials". Ifølge de 
oplysninger, der er til rådighed, anerkendes disse kvalifikationer ikke automatisk overalt i 
Italien - uden for regionen Umbrien. 

Ifølge de regionale myndigheder kan titlen som "Conservation Restorer of Book Materials" 
imidlertid på grundlag af den nationale lovgivning (navnlig retsakt nr. 62 af 26. marts 2008 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home.
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om revision af "Codice dei beni culturali") sammenlignes med "Collaborator Restorer of 
Cultural Heritage", der er anerkendt i hele Italien. Selv om anerkendelsen af kvalifikationerne 
og titlen som "Conservation Restorer of Book Materials" i andre regioner i Italien ikke 
anerkendes automatisk, kan man ansøge herom i henhold til italiensk ret. I denne 
sammenhæng kan andrageren finde kontaktoplysninger på følgende adresse: 
www.beniculturali.its

Konklusioner

På grundlag af de oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen, kan det ikke konkluderes, 
at der foreligger en overtrædelse af EU-lovgivningen. I den nuværende retlige situation og 
som følge af det åbenbart manglende grænseoverskridende element kan andrageren ikke drage 
fordel af bestemmelserne om anerkendelse i direktiv 2005/36/EF med henblik på at udøve 
erhvervet som konservator af gamle bøger i Italien."


