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könyvek restaurálására feljogosító képesítés elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy nehézséget jelent számára a spoletói iskola hároméves 
képzése keretében megszerzett, régi könyvek restaurálására feljogosító szakmai képesítés 
olasz hatóságok által történő elismertetése.

Ezt a képzést többek között az Európai Szociális Alap is finanszírozta.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója által közölt információk szerint az olasz hatóságok 1992-ben Spoletóban 
(Olaszország, Umbria régió) elindították a könyvanyagok konzerválásának és restaurálásának 
hároméves európai kurzusát. Ez a képzés 2005-ig folyt, és azt többek között az Európai 
Szociális Alap (ESZA) finanszírozta.

A kulturális örökségről szóló, megreformált olasz jogszabály értelmében azonban e képzés 
nem teszi lehetővé az azt elvégzők számára, hogy régi könyvek teljes értékű akkreditált 
restaurátoraként működjenek Olaszországban. Ennek eredményeként a képzés résztvevői –
megszerzett képesítésük ellenére – nem jogosultak arra, hogy olasz közintézményekben (így 
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például múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban) vállaljanak munkát.
A petíció benyújtója – egykori diákok egy csoportjának szóvivőjeként eljárva – rámutat annak 
nehézségeire, hogy az olasz hatóságokkal elismertessék a szóban forgó képzést, annak 
érdekében, hogy az érintettek számára elérhetővé váljon az akkreditált restaurátori szakma. A 
petíció benyújtója 2009-ben hasonló petíciót küldött az olasz Kulturális Örökségvédelmi 
Minisztériumnak, amelyre állítása szerint nem kapott hivatalos választ.

A Bizottság észrevételei

Ami az oklevelek elismerését illeti, a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 kizárólag azokra a szakemberekre 
vonatkozik, akik teljes körű képesítést szereztek egy hivatás valamely tagállamban történő 
gyakorlására, és akik ezt a hivatást egy másik tagállamban szeretnék gyakorolni. Ebből a 
szempontból a „határokon átnyúló” jelleg elengedhetetlen. Következésképpen az irányelv 
nem alkalmazandó olyan helyzetekre, amelyek kizárólag egy ország határain belülre 
korlátozódnak; a petícióban felvázolt ügy is ilyen.

Továbbá még ha fenn is állna a határokon átnyúló jelleg (például olyan uniós polgár esetében, 
aki egy Olaszországtól eltérő uniós tagállamban szerzett képesítést), a petícióban közölt 
információk nem elegendőek annak megállapításához, hogy a 2005/36/EK irányelv 
alkalmazandó-e: 

- Először is a 2005/36/EK irányelv kizárólag a fogadó tagállamban szabályozott szakmákra 
alkalmazandó, azaz olyan szakmákra, amelyek hozzáférhetősége és gyakorlása a fogadó 
tagállamban – törvény, rendelet vagy közigazgatási rendelkezés alapján – bizonyos szakmai 
képesítéseket feltételez. A szabályozott szakmák adatbázisa alapján2 – amelyet maguk a 
nemzeti hatóságok frissítenek – úgy tűnik, hogy a régi könyvek restaurálásának szakmáját 
Olaszországban nem szabályozzák. 

- Másodsorban az irányelv kizárólag az oklevelek szakmai elismerésére alkalmazandó, nem 
pedig azok tanulmányi célú elismerésére/egyenértékűségére, ami továbbra is az egyes 
tagállamok hatáskörébe tartozik. A petícióban közölt tájékoztatás e tekintetben nem világos. 
Úgy tűnik, hogy a kérdéses ügy inkább egy olasz oklevél tanulmányi célú olaszországi 
elismeréséhez kapcsolódik, valamint az oklevél meghatározott egyetemi szintű besorolásához. 
Ez ugyanakkor a jelek szerint befolyásolja az oklevél birtokosának lehetőségét arra, hogy 
bizonyos olaszországi közintézményekben vállaljon munkát. 

Ezért további részletesebb tájékoztatásra lenne szükség annak megállapítására, hogy a 
2005/36/EK irányelv értelmében szabályozzák-e a régi könyvek restaurálásának szakmáját 
Olaszországban, illetve ha igen, milyen mértékben.

Továbbá ami az olaszországi elismerést illeti, a Bizottság kérésére válaszul az umbriai régió 
jelenlegi ESZA operatív programjának irányító hatósága megerősítette, hogy a szóban forgó 
képzést az ESZA társfinanszírozta, a petíció benyújtója pedig megszerezte a „könyvanyagok 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről (Hivatalos Lap L 255., 2005.9.30.).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home
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konzervátora és restaurátora” címet. A kapott információk alapján úgy tűnik, hogy e 
képesítést csakugyan nem ismerik el automatikusan az egész országban, azaz az umbriai 
régión kívül. 

Ugyanakkor a regionális hatóságok szerint a nemzeti jogszabályok (nevezetesen a „Codice dei 
beni culturali” átdolgozásáról szóló, 2008. március 26-i 62. sz. törvény) alapján a 
„könyvanyagok konzervátora és restaurátora” címet össze lehetne vonni a „kulturális örökség 
közreműködő restaurátora” címmel, amelyet országszerte elismernek. Noha a „könyvanyagok 
konzervátora és restaurátora” képesítés elismerése más olaszországi régiókban nem 
automatikus, az egyénileg kérelmezhető az olasz törvények alapján. E tekintetben a petíció 
benyújtója az alábbi honlapon tájékozódhat arról, hogy kivel érdemes kapcsolatba lépnie: 
www.beniculturali.it

Következtetések

Mindazon tényezők alapján, amelyekre a jelenlegi petícióban felhívták a Bizottság figyelmét, 
nem vonható le az a következtetés, hogy megsértették az uniós jogot. Tekintettel a törvény 
jelenlegi állására és a határokon átnyúló jelleg egyértelmű hiányára, a petíció benyújtója nem 
hivatkozhat a képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvben foglalt szabályokra 
azzal a céllal, hogy gyakorolhassa a régi könyvek restaurálásának szakmáját Olaszországban.


