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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0895/2007, внесена от Giorgio Bortini, с германско и италианско
гражданство, относно отказа на австрийските органи да признаят 
диплома, издадена от Консерваторията в Болзано

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който се е обучавал като пианист в Консерваторията в 
Болзано, се оплаква, че за да му признаят дипломата, австрийските органи искат от него 
да се яви на приемен изпит в университета „Mozarteum“ в Залцбург и да го посещава 
два семестъра. 

Позовавайки се на Директива 89/48/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно 
обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след 
завършването на професионално образование и обучение с минимална 
продължителност от три години, вносителят на петицията счита това изискване за 
скандално и, като посочва редица други съмнителни практики, иска от Европейския 
парламент да предприеме действие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 февруари 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че е получил квалификацията си като пианист в 
Италия през 1988 г. в „Musikkonservatorium Bozen-Südtirol“. Той отбелязва, че въпреки 
че по това време Директива 89/48/ЕИО вече е била приета, той е трябвало да премине 
процедурата на нотификация, за да бъде академичната му степен („Studientitel“)
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официално призната. Процедурата се е състояла от успешно преминаване на тест, за да 
бъде приет в музикалната академия „Mozarteum“ в Залцбург и задължението да учи там 
още една година. Вносителят на петицията отбелязва, че е държал изпита, но не 
споменава дали е преминал успешно или не. В момента, вносителят на петицията живее 
в Нюрнберг, Германия.

Също така вносителят на петицията предоставя информация относно 
административните стъпки, които е предприел във връзка със своя случай: той е 
получил подкрепата на Омбудсмана на Тирол (той е финансирал пътуването на 
вносителя на петицията до Залцбург, за да участва в изпита) и е изпратил писма във 
връзка със случая до бившия Федерален канцлер на Германия г-н Gerhard Schröder.

Според вносителя на петицията, „Mozarteum“, Залцбург, по-конкретно оценителната 
комисия, е действала произволно при решението си относно неговия изпит.

Признаване на професионални квалификации 

Вносителят на петицията се позовава на процедура във връзка с признаването на 
неговата квалификация на пианист, която се е провела през 1988 г. или малко след това. 
Условията за достъп и упражняването на професията пианист не са хармонизирани в 
Европейския съюз. По онова време законовият режим, който е бил в сила на равнището 
на ЕС, е бил установеният с Директивите относно общата система за признаване на 
професионалните квалификации, Директива 89/48/ЕИО и Директива 92/51/ЕИО.

Директива 89/48/ЕИО е приета на 21.12.1988 г. и държавите-членки са били задължени 
да приложат необходимите мерки за транспонирането й в рамките на две години от 
обявяването на Директивата (4.1.1989 г.), т.е. до 4.1.1991 г.

Директива 92/51/ЕИО е приета на 18.6.1992 г. и държавите-членки са били задължени 
да приложат необходимите мерки за въвеждане преди 18.6.1994 г.

Прилагали са се или едната, или другата директива, в зависимост от нивото на 
образование и обучение, което се изисква в държавата-членка домакин. В случаите, 
когато държавата-членка домакин изисква образование и обучение на ниво средно 
образование и три години образование след средното за пианисти, се прилага 
Директива 89/48/ЕИО; ако нивото на образование и обучение, което се изисква, е по-
малко от три години образование след средното, се прилага Директива 92/51/ЕИО.

Важно е да се подчертае, че Директива 89/48/ЕИО и Директива 92/51/ЕИО не 
установяват система за автоматично признаване на дипломите на европейско равнище. 
Основният принцип на тези директиви е бил държавата-членка домакин да позволява 
на гражданите на ЕС да практикуват професия на тяхна територия, дори въпросният 
гражданин да не притежава необходимата национална диплома, при условие че 
притежава диплома от друга държава-членка за практикуването на същата професия. 
Единствено в случаите, когато съществуват значителни разлики между образованието и 
обучението на мигриращия (в продължителността или съдържанието, или в обхвата на 
дейностите) и изискванията на държавата-членка домакин, последната може да наложи 
компенсаторни мерки (изпит за правоспособност или период за приспособяване), като 
мигриращото лице има правото да избере едното или другото.
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Директива 89/48/ЕИО и Директива 92/51/ЕИО са отменени с Директива 2005/36/ЕО, 
която е трябвало да бъде приложена в държавите-членки до 20.10.2007 г.

Прилагане на Директива 89/48/ЕИО към конкретния случай на вносителя на петицията

Според информацията, която Комисията има, професията пианист не е регулирана нито 
в Италия, нито в Австрия. Следователно Директива 89/48/ЕИО е неприложима.

Академично признаване на университетски степени

Процедурата по нотификация, която вносителят е трябвало да премине, е процедура с 
цел получаване на академично признаване.

Академичното признаване (признаване на академични степени, а не на дипломите, 
които доказват професионална квалификация) е насочено към това да позволява на 
гражданите на ЕС да продължават да учат в държава-членка домакин. Съгласно член 
149 от Договора за ЕО, всяка държава-членка е отговорна за съдържанието и 
организацията на своята образователна система. Университетите, които са автономни 
институции, са изцяло отговорни за съдържанието на своите учебни планове и за 
връчването на дипломи и удостоверения на студентите. Дипломите и удостоверенията 
се признават от органите в съответните държави-членки. Поради това не съществуват 
разпоредби за прилагане на равнището на ЕС, които да налагат взаимно признаване на 
дипломи в тази област. Следователно държавите-членки са свободни, при спазване на 
принципа на равно третиране, да определят правилата и процедурите, които ръководят 
подобно признаване.

Заключения

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията 
заключава, че правото на ЕС не е било нарушено.
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