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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 895/2007, Giorgio Bortini, Saksan ja Italian kansalainen, 
Itävallan viranomaisten kieltäytymisestä hyväksyä Bolzanon 
konservatoriosta myönnetty tutkinto

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kouluttautui pianistiksi Bolzanon konservatoriossa. Hän valittaa, että 
Itävallan viranomaiset vaativat häntä suorittamaan Salzburgin 
"Mozarteum"-musiikkiyliopiston pääsykokeen ja opiskelemaan kahden lukukauden ajan, jotta 
hänen tutkintonsa tunnustettaisiin.

Vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen 
tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä 21. joulukuuta 1988 
annetun neuvoston direktiivin 89/48/ETY huomioon ottaen vetoomuksen esittäjä pitää 
tällaista vaatimusta pöyristyttävänä, ja viitaten lukuisiin muihin epäilyttäviin käytöntöihin hän 
pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä väittää suorittaneensa pianistin tutkintonsa vuonna 1988 Italiassa 
Musikkonservatorium Bozen-Südtirol -konservatoriossa. Hän kertoo, että vaikka 
direktiivi 89/48/EEY oli tuohon aikaan jo hyväksytty, hänen oli läpikäytävä 
hyväksyntämenettely saadakseen virallisen tunnustuksen tutkintonimikkeelleen (Studientitel). 
Menettely koostui Salzburgin yliopiston Mozarteum-opiston pääsykokeen hyväksyttävästä 
suorittamisesta ja velvollisuudesta opiskella opistossa lisävuosi. Vetoomuksen esittäjä 
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ilmoittaa osallistuneensa kokeeseen, mutta hän ei kerro, läpäisikö hän sen. Tällä hetkellä 
vetoomuksen esittäjä ilmeisesti asuu Nürnbergissä Saksassa.

Vetoomuksen esittäjä antaa lisäksi tietoa hallinnollisista toimista, joihin on tapauksessaan 
ryhtynyt: hän on saanut tukea Tirolin osavaltion oikeusasiamieheltä (joka rahoitti 
vetoomuksen esittäjän matkan pääsykokeeseen Salzburgiin) ja lähettänyt tapaukseensa 
liittyviä kirjeitä Saksan liittokansleri Gerhard Schröderille.

Vetoomuksen esittäjä väittää Mozarteum Salzburg -yliopiston ja tarkemmin ottaen sen 
arviointilautakunnan toimineen mielivaltaisesti hänen pääsykoettaan koskevassa 
päätöksessään.

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Vetoomuksen esittäjä viittaa vuonna 1988 tai pian sen jälkeen tapahtuneeseen pianistin 
tutkintonsa tunnustamismenettelyyn. Pianistin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen 
edellytyksiä ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa. Tuolloin EU:n tasolla oli voimassa 
yleistä ammattitutkintojen tunnustamisjärjestelmää hallitseviin direktiiveihin eli 
direktiiveihin 89/48/EEY ja 92/51/EEY perustuva säädösjärjestelmä. 

Direktiivi 89/48/EEY hyväksyttiin 21.12.1988, ja jäsenvaltiot velvoitettiin toteuttamaan 
vaadittavat täytäntöönpanotoimet kahden vuoden kuluessa direktiivin tiedoksi antamisesta 
(4.1.1989) eli 4.1.1991.

Direktiivi 92/51/EEY taas hyväksyttiin 18.6.1992, ja jäsenvaltiot velvoitettiin toteuttamaan 
vaadittavat täytäntöönpanotoimet 18.6.1994 mennessä.

Direktiiveistä sovellettiin jompaa kumpaa sen mukaan, minkä tasoista koulutusta
vastaanottavassa jäsenvaltioissa edellytettiin. Tapauksissa, joissa vastaanottava jäsenvaltio 
vaati pianistilta keskiasteen koulutusta vastaavaa koulutustasoa ja kolmen vuoden keskiasteen 
jälkeistä koulusta, sovellettiin direktiiviä 89/48/EEY; jos ammatin harjoittamiseen vaadittava 
koulutustaso oli alle kolmen vuoden keskiasteen jälkeinen koulutus, sovellettiin 
direktiiviä 92/51/EEY. 

On tärkeää korostaa, että direktiivit 89/48/EEY ja 92/51/EEY eivät sisältäneet säädöstä 
automaattisesta tutkintojen tunnustamisjärjestelmästä Euroopassa. Järjestelmän perusteluna 
on, että vastaanottavan jäsenvaltion on sallittava EU:n kansalaisen harjoittaa ammattia 
alueellaan, vaikka tällä ei olekaan vaadittavaa kansallista tutkintoa, jos hänellä on toisessa 
jäsenvaltioissa saman ammatin harjoittamiseen vaadittava tutkinto. Vain jos siirtotyöläisen 
koulutuksen ja ammattikoulutuksen ja vastaanottavan jäsenvaltion vaatimusten välillä on 
huomattavia eroja (keston tai sisällön osalta), vastaanottava jäsenvaltio voi edellyttää 
siirtotyöläiseltä korvaavia toimenpiteitä (sopeutumisjakso tai kelpoisuuskoe) siirtolaisen 
valinnan mukaan.

Direktiivit 89/48/EEY ja 92/51/EEY on korvattu direktiivillä 2005/36/EY, jota jäsenvaltioilla 
on ollut velvollisuus soveltaa 20.10.2007 lähtien.

Direktiivin 89/48/EY soveltaminen vetoomuksen esittäjän tapaukseen
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Komission käytettävissä olevien tietojen mukaan pianistin ammatti ei ole säädelty Italiassa 
eikä Itävallassa. Siten direktiiviä 89/48/ETY ei voida soveltaa tähän tapaukseen.

Korkeakoulututkintojen akateeminen tunnistaminen

Hyväksyntämenettelyn, jonka vetoomuksen esittäjä kertoi käyneensä läpi, tarkoituksena on 
saavuttaa akateeminen tunnustus. 

Akateemisen tunnustamisen (korkeakoulututkintojen, ei ammattipätevyyttä osoittavien 
tutkintotodistusten tunnustamisen) tarkoituksena on mahdollistaa EU:n kansalaisten jatko-
opiskelu vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Perustamissopimuksen 149 artiklan mukaan 
jokainen jäsenvaltio on vastuussa opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä. 
Yliopistot, jotka ovat itsenäisiä laitoksia, vastaavat itse kurssiensa sisällöistä sekä tutkintojen 
ja todistusten myöntämisestä opiskelijoille. Kyseisten jäsenvaltioiden viranomaiset 
tunnustavat nämä tutkinnot ja todistukset. Näin ollen ei ole olemassa toimeenpanomääräyksiä, 
jotka säätelisivät tällä alueella tutkintotodistusten molemminpuolista tunnustamista. 
Jäsenvaltioilla on siten vapaus päättää tämän tapaista "tunnustamista" koskevista säännöistä ja 
menettelyistä syrjimättömyysperiaatetta noudattaen.

Johtopäätökset

Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella komissio päättelee, ettei EU:n 
lainsäädäntöä ole rikottu.
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