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Tárgy: A Giorgio Bortini, német–olasz állampolgár által benyújtott 0895/2007 sz. 
petíció a bolzanói konzervatórium által kiadott oklevele elismerésének az 
osztrák hatóságok által történő elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki a bolzanói konzervatóriumban végezte tanulmányait – kifogásolja, 
hogy oklevele elismeréséhez az osztrák hatóságok arra kötelezik, hogy felvételizzen a 
salzburgi zeneművészeti egyetemre („Mozarteum”) és azt két szemeszteren keresztül 
látogassa.

Tekintettel a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek 
elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK irányelvre a 
petíció benyújtója a szóban forgó követelményt felháborítónak tartja, ezért – további kétes 
gyakorlatokra hivatkozva – az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója elmondja, hogy 1988-ban Olaszországban, a Musikkonservatorium 
Bozen-Südtirolban szerzett zongoristaképesítést. Azt állítja, hogy bár ez időben már 
elfogadták a 89/48/EGK irányelvet, neki mégis honosítási eljáráson kellett átesnie ahhoz, 
hogy megszerezze akadémiai végzettsége (Studientitel) hivatalos elismerését. Az eljárás
részeként sikeres felvételi vizsgát kellett tennie a salzburgi zeneművészeti egyetemen



PE415.036v01-00 2/3 CM\749983HU.doc

HU

(„Mozarteum”), ahol további egy évet el is kellett végeznie. A petíció benyújtója elmondja, 
hogy vizsgát tett, de arról semmilyen információval nem szolgál, hogy sikerrel járt-e vagy 
sem. A petíció benyújtója jelenleg, úgy tűnik, hogy Németországban, Nürnbergben él.

Ezenfelül a petíció benyújtója arról is tájékoztat, milyen további adminisztratív lépéseket tett 
ügye érdekében: támogatásban részesült a tiroli Ombudsmantól (aki fedezte a petíció 
benyújtójának útiköltségét, amikor a vizsga letétele céljából Salzburgba utazott), és ügyével 
kapcsolatban levélben kereste meg Németország volt szövetségi kancellárját, Gerhard 
Schröder urat.

A petíció benyújtója elmondja, hogy a Mozarteum Salzburg – pontosabban az értékelő 
bizottság – önkényesen járt el, amikor döntést hozott vizsgájával kapcsolatban.

A szakképesítések elismerése

A petíció benyújtója egy zongoristaképesítésének elismerésével kapcsolatos eljárásra utal, 
amely 1988-ban, vagy röviddel azután zajlott. A zeneművészeti főiskolára való felvétel és a 
zongorista hivatás gyakorlásának feltételei az Európai Unión belül nincsenek harmonizálva. 
Abban az időben az európai uniós szintű jogi szabályozást a 89/48/EGK és a 92/51/EGK 
irányelvben megállapított, a szakképesítések elismerésének általános rendszere jelentette. 

A 89/48/EGK irányelvet 1988. december 21-én fogadták el, és a tagállamoknak az irányelv 
kihirdetését (1989. január 4.) követő két éven belül, vagyis 1991. január 4-ig kellett 
végrehajtaniuk az átültetéshez szükséges intézkedéseket.

Ami a 92/51/EGK irányelvet illeti, azt 1992. június 18-án fogadták el, és a tagállamoknak 
1994. június 18-ig kellett végrehajtaniuk az átültetéséhez szükséges intézkedéseket.

Az, hogy mikor melyik irányelv alkalmazandó, attól függ, milyen szintű oktatást és 
szakképzést ír elő a fogadó tagállam. Azokban az esetekben, ahol a fogadó tagállam 
középfokú oktatási és képzési szintet és három éves szakoktatást irányoz elő a zongoristák 
számára, a 89/48/EGK irányelv alkalmazandó; ha a hivatás gyakorlásának feltétele kevesebb,
mint három év szakoktatás és szakképzés, úgy a 92/51/EGK irányelvet kell alkalmazni. 

Fontos kiemelni, hogy a 89/48/EGK és a 92/51/EGK irányelv nem hozott létre a diplomák 
automatikus megfeleltetésére vonatkozó európai szintű rendszert. Ezen irányelvek alapelve az 
volt, hogy a fogadó tagállamnak akkor is kötelessége legyen lehetővé tenni az uniós
polgároknak, hogy területén gyakorolhassák hivatásukat, ha nem rendelkeznek az ott kötelező 
nemzeti diplomával, feltéve, hogy rendelkeznek egy más tagállamban ugyanazon szakma 
gyakorlásához megkövetelt diplomával. Csak akkor írhat elő a fogadó állam a migráns 
munkavállaló számára kompenzációs követelményeket (adaptációs időszakot vagy 
alkalmassági vizsgát), ha jelentős különbségek vannak a migráns munkavállaló által elvégzett 
szakképzés (annak hossza, tartalma vagy tevékenységi köre) és a fogadó tagállam 
követelményei között; a migráns munkavállalónak ez esetben is módjában áll választani a két 
lehetőség közül.

A 89/48/EGK és a 92/51/EGK irányelvet később a 2005/36/EK irányelv helyezte hatályon 
kívül, amely 2007. október 20. óta alkalmazandó a tagállamokban.
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A 89/48/EGK irányelv alkalmazása a petíció benyújtójának esetében

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a zongorista szakma gyakorlását sem 
Olaszországban, sem Ausztriában nem szabályozzák. Ennél fogva a 89/48/EGK irányelv nem 
alkalmazandó.

Az egyetemi képesítések tanulmányi célú elismerése

A honosítási eljárás célja, amelyen a petíció benyújtójának állítólag át kellett esnie, a 
képesítése tanulmányi célú elismerésének megszerzése. 

A tanulmányi célú elismerés (akadémiai fokozatok, és nem pedig szakképesítést bizonyító 
diplomák elismerése) célja, hogy lehetővé tegye az uniós polgárok számára, hogy 
tanulmányaikat egy másik tagállamban is folytathassák. A Szerződés 149. cikke értelmében 
minden tagállam maga felelős saját oktatási rendszere tartalmáért és megszervezéséért. Az 
egyetemek, amelyek autonóm intézmények, teljes mértékben saját maguk felelnek tantervük 
tartalmáért, valamint a diákjaik számára kibocsájtott diplomákért és képesítésekért. Ezeket a 
diplomákat és képesítéseket az adott tagállam hatóságainak kell elismerniük. Ennélfogva ezen 
a területen nem létezik olyan uniós szintű rendelkezés, amely előírná a diplomák kölcsönös 
elismerését. A tagállamok tehát – a megkülönböztetésmentesség elvére is figyelemmel –, 
szabadon határozhatják meg a diplomák „elismerésének” szabályait és az ehhez szükséges 
eljárásokat.

Következtetések

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján a Bizottság úgy véli, 
hogy az uniós jogot nem sértették meg.
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