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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0895/2007f Giorgio Bortini, tysk og italiensk statsborger, om de 
østrigske myndigheders manglende anerkendelse af et diplom fra 
musikkonservatoriet i Bolzano

1. Sammendrag

Andrageren, der har afsluttet en uddannelse som pianist ved musikkonservatoriet i Bolzano, 
påklager, at de østrigske myndigheder med henblik på anerkendelse af hans diplom krævede, 
at han skulle aflægge optagelsesprøve ved universitetet for musik, "Mozarteum", i Salzburg 
og følge undervisningen på det pågældende universitet i 2 semestre.  I lyset af Rådets direktiv 
89/48/EØF om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser 
for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed betragter 
andrageren dette forhold som skandaløst, og under henvisning til en række andre tvivlsomme 
forhold anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Andrageren anfører, at han fik sit diplom som pianist i Italien i 1988 ved 
Musikkonservatorium Bozen-Südtirol. Han anfører, at selv om direktiv 89/48/EØF allerede 
var blevet vedtaget på det tidspunkt, måtte han gennemgå en nostrifikation for at få en officiel 
anerkendelse af hans akademiske titel (Studientitel). Proceduren omfattede en bestået 
optagelsesprøve til musikakademiet Mozarteum ved universitetet i Salzburg og en forpligtelse 
til at studere der i endnu et år. Andrageren anfører, at han tog prøven, men han oplyser ikke, 
om han bestod. Andrageren bor i dag tilsyneladende i Nürnberg, Tyskland.
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Derudover giver andrageren oplysninger om de administrative skridt, han har taget i 
forbindelse med denne sag: Han fik støtte fra Ombudsmanden i Land Tirol (han finansierede 
andragerens rejse til Salzburg for at deltage i prøven) og han sendte skrivelser i forbindelse 
med sagen til Tysklands tidligere kansler, Gerhard Schröder.

Andrageren anfører, at Mozarteum i Salzburg, nærmere bestemt bedømmelsesudvalget, 
handlede vilkårligt, da de traf beslutning om hans prøve.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Andrageren henviser til en procedure i forbindelse med anerkendelsen af hans pianistdiplom, 
som fandt sted i 1988 eller kort derefter. Betingelserne for adgang og udøvelse af 
pianistvirksomhed er ikke harmoniseret i Den Europæiske Union. På det tidspunkt var de 
gældende juridiske regler i EU de regler, der var fastlagt i de direktiver, der regulerer den 
generelle ordning om anerkendelse af faglige kvalifikationer, direktiv 89/48/EØF og 
92/51/EØF.

Direktiv 89/48/EØF blev vedtaget den 21. december 1988, og medlemsstaterne var 
forpligtede til at gennemføre de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger senest to år efter 
meddelelsen om direktivet (4. januar 1989), hvilket var den 4. januar 1991.

Med hensyn til direktiv 92/51/EØF blev det vedtaget den 18. juni 1992, og medlemsstaterne 
var forpligtede til at gennemføre de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger inden den 18. 
juni 1994.

Det ene eller det andet direktiv fandt anvendelse, afhængigt af det krævede uddannelses- og 
efteruddannelsesniveau i værtsmedlemsstaten. I tilfælde, hvor værtsmedlemsstaten krævede 
en uddannelse på gymnasialt niveau samt postgymnasial uddannelse af mindst tre års 
varighed for pianister, var det direktiv 89/48/EØF, der fandt anvendelse. Hvis det krævede 
uddannelsesniveau for udøvelse af erhvervet var mindre end postgymnasial uddannelse af 
mindst tre års varighed, var det direktiv 92/51/EØF, der fandt anvendelse.

Det er vigtigt at understrege, at direktiv 89/48/EØF og direktiv 92/51/EØF ikke fastlægger en 
ordning for automatisk ækvivalens mellem diplomer på europæisk niveau. Det 
grundlæggende princip i disse direktiver var, at værtsmedlemsstaten skulle tillade en EU-
borger at udøve et erhverv på sit område, selv om denne ikke havde det krævede nationale 
diplom, forudsat at han besad det diplom, der krævedes i en anden medlemsstat, for at tiltræde 
eller udøve det samme erhverv. Kun hvor der er store forskelle mellem migrantens 
uddannelse og undervisning (i varighed, indhold eller aktiviteternes omfang) og kravene i 
værtsmedlemsstaten, kunne sidstnævnte pålægge migranten en udligningsforanstaltning (en 
prøvetid eller egnethedstest), mens det var op til migranten at vælge en af dem.

Direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF er blevet erstattet af direktiv 2005/36/EF, som 
medlemsstaterne har skullet anvende siden den 20. oktober 2007.

Anvendelse af direktiv 89/48/EØF i andragerens specifikke sag

Ifølge Kommissionens foreliggende oplysninger er pianisterhvervet ikke reguleret i hverken 
Italien eller Østrig. Direktiv 89/48/EØF finder derfor ikke anvendelse.
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Akademisk anerkendelse af universitetsgrader

Den nostrifikationsprocedure, som andrageren angiveligt skulle gennemgå, er en procedure 
med henblik på at opnå akademisk anerkendelse.

Akademisk anerkendelse (anerkendelse af akademiske eksamensbeviser, ikke diplomer, der 
dokumenterer erhvervsmæssige kvalifikationer) har til formål at tillade EU-borgere at 
videreføre deres studier i en værtsmedlemsstat. I henhold til traktatens artikel 149 er den 
enkelte medlemsstat ansvarlig for opbygningen af dens eget uddannelsessystem samt for 
undervisningsindholdet. Universiteter, som er selvstændige institutioner, er fuldt ud 
ansvarlige for indholdet af deres læseplaner samt for at tildele diplomer og beviser til 
studerende. Diplomerne og beviserne anerkendes af myndighederne i den pågældende 
medlemsstat. Der findes således ingen gennemførelsesbestemmelser på EU-plan, der 
fastlægger fælles anerkendelse af diplomer. Medlemsstaterne er således, med forbehold af 
princippet om ikkeforskelsbehandling, frit stillet i forhold til at fastlægge regler og procedurer 
for denne type "anerkendelse".

Konklusioner

På grundlag af oplysningerne fra andrageren konkluderer Kommissionen, at EU's lovgivning 
ikke er overtrådt.
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