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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0895/2007, του Giorgio Bortini, γερμανικής και ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά την άρνηση των αυστριακών αρχών να αναγνωρίσουν 
δίπλωμα που χορήγησε το Ωδείο του Bolzano

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος σπούδασε πιανίστας στο Ωδείο του Bolzano, καταγγέλλει ότι οι 
αυστριακές αρχές προκειμένου να αναγνωρίσουν το δίπλωμά του τον υποχρεώνουν να δώσει 
εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο Μουσικής «Mozarteum»  του Σάλτσμπουργκ και 
να παρακολουθήσει δύο τρίμηνα σπουδών.

Βάσει της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα 
γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν 
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, ο αναφέρων θεωρεί αυτήν την 
απαίτηση σκανδαλώδη και, αναφερόμενος σε μια σειρά άλλων αμφιλεγόμενων πρακτικών, 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι έλαβε το δίπλωμά του ως πιανίστας στην Ιταλία το 1988 στο 
Musikkonservatorium Bozen-Südtirol. Αναφέρει ότι παρόλο που η οδηγία 89/48/EΟΚ είχε 
ήδη εγκριθεί εκείνη την εποχή, έπρεπε να υποβληθεί στη διαδικασία της αναγνώρισης 
(nostrification) για να λάβει την επίσημη αναγνώριση του ακαδημαϊκού του τίτλου 
(Studientitel). Η διαδικασία περιελάμβανε την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δοκιμασίας για την 
εισαγωγή στη Μουσική Ακαδημία Mozarteum του Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ και 
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την υποχρέωση παρακολούθησης σπουδών εκεί για ένα ακόμη έτος. Ο αναφέρων επισημαίνει 
ότι υπεβλήθη στις εξετάσεις, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν το αποτέλεσμα 
ήταν επιτυχές ή όχι. Επί του παρόντος ο αναφέρων φαίνεται να ζει στη Νυρεμβέργη της
Γερμανίας.

Επιπλέον, ο αναφέρων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές ενέργειες στις οποίες 
είχε προβεί σε σχέση με την υπόθεσή του: έλαβε στήριξη από τον Διαμεσολαβητή του 
κρατιδίου του Τιρόλου (χρηματοδότησε το ταξίδι του αναφέροντος στο Σάλτσμπουργκ για να 
συμμετάσχει στις εξετάσεις), απηύθυνε επιστολές σε σχέση με την υπόθεσή του στον πρώην 
Ομοσπονδιακό Καγκελάριο της Γερμανίας, κ. Gerhard Schröder.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το Mozarteum Salzburg, πιο συγκεκριμένα η επιτροπή 
αξιολόγησης, ενήργησε αυθαίρετα όταν αποφάσισε σε σχέση με τις εξετάσεις του.

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ο αναφέρων κάνει λόγο για μια διαδικασία σε σχέση με την αναγνώριση των προσόντων του 
ως πιανίστα, η οποία έλαβε χώρα το 1988 ή λίγο αργότερα. Οι προϋποθέσεις πρόσβασης και 
άσκησης του επαγγέλματος του πιανίστα δεν είναι εναρμονισμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την εποχή εκείνη, το νομικό καθεστώς εν ισχύι σε κοινοτικό επίπεδο ήταν αυτό που είχαν 
καθιερώσει οι οδηγίες που διέπουν το γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων, οι οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ.

Η οδηγία 89/48/EΟΚ εγκρίθηκε στις 21.12.1988 και τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να 
εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα μεταφοράς εντός δύο ετών από την κοινοποίηση της οδηγίας
(4.1.1989) δηλαδή την 4.1.1991.

Όσο για την οδηγία 92/51/EΟΚ, εγκρίθηκε στις 18.6.1992 και τα κράτη μέλη ήταν 
υποχρεωμένα να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα μεταφοράς πριν από τις 18.6.1994.

Ισχύει είτε η μία οδηγία είτε η άλλη, κάτι που εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής. Σε περιπτώσεις που το κράτος μέλος 
υποδοχής απαιτεί επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τρία 
χρόνια μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για πιανίστες, ισχύει η οδηγία 89/48/EΟΚ· αν το 
επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος ήταν 
λιγότερο από τρία χρόνια μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τότε ισχύει η οδηγία
92/51/EΟΚ.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι οδηγίες 48/EΟΚ και 92/51/EΟΚ δεν σύστησαν 
σύστημα αυτόματης ισοτιμίας μεταξύ των διπλωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βασική 
αρχή των οδηγιών αυτών ήταν ότι το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να επιτρέπει σε πολίτη 
της ΕΕ να ασκεί ένα επάγγελμα στο έδαφός του ακόμη και αν δεν διαθέτει το απαιτούμενο 
εθνικό δίπλωμα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει στην κατοχή του το δίπλωμα που απαιτείται σε 
άλλο κράτος μέλος για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος. Μόνον όπου 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του μετανάστη
(στη διάρκεια ή στο περιεχόμενο ή στο πεδίο δραστηριοτήτων) και των απαιτήσεων του 
κράτους μέλους υποδοχής, το τελευταίο μπορεί να επιβάλει στον μετανάστη αντισταθμιστικό 
μέτρο (πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας) ενώ ο μετανάστης θα μπορεί 
να επιλέξει μεταξύ των δύο.
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Οι οδηγίες 89/48/EΟΚ και 92/51/EΟΚ καταργήθηκαν από την οδηγία 2005/36/EΚ η οποία 
έπρεπε να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη ως τις 20.10.2007.

Εφαρμογή της οδηγίας 89/48/EΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση του αναφέροντος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, το επάγγελμα του πιανίστα δεν 
υπόκειται σε ρύθμιση ούτε στην Ιταλία ούτε στην Αυστρία. Συνεπώς, η οδηγία 89/48/EΟΚ 
δεν είναι εφαρμοστέα.

Ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων πανεπιστημίου

Η διαδικασία της αναγνώρισης στην οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να υποβληθεί ο αναφέρων 
είναι μια διαδικασία που έχει σκοπό την απόκτηση ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση (αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων, όχι διπλωμάτων που 
πιστοποιούν επαγγελματικό προσόν) είναι προσανατολισμένη στο να επιτρέπεται σε πολίτες 
της ΕΕ να συνεχίσουν να σπουδάζουν σε ένα κράτος μέλος υποδοχής. Σύμφωνα με το άρθρο
149 της Συνθήκης, κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για το περιεχόμενο και την οργάνωση 
του δικού του συστήματος εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια, που είναι αυτόνομα ιδρύματα, 
είναι εξ ολοκλήρου αρμόδια για το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών τους και για 
την απονομή διπλωμάτων και πιστοποιητικών σε φοιτητές. Τα διπλώματα και τα 
πιστοποιητικά αναγνωρίζονται από τις αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Συνεπώς, 
δεν υπάρχουν στον εν λόγω τομέα διατάξεις εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ οι οποίες να 
επιβάλλουν την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Τα κράτη μέλη είναι κατά συνέπεια 
ελεύθερα, σύμφωνα και με την αρχή της μη διάκρισης, να καθορίζουν τους κανόνες και τις 
διαδικασίες που διέπουν αυτό το είδος «αναγνώρισης».

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή συμπεραίνει 
ότι το κοινοτικό δίκαιο δεν έχει παραβιαστεί.
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