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Temats: Lūgumraksts Nr. 0895/2007, ko iesniedza Vācijas un Itālijas valsts piederīgais 
Giorgio Bortini, par Austrijas iestāžu atteikumu atzīt Bolcāno Konservatorijas 
izdoto diplomu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš Bolcāno Konservatorijā ir ieguvis pianista kvalifikāciju, sūdzas 
par to, ka, lai tiktu atzīts viņa iegūtais diploms, Austrijas iestādes pieprasa lūgumraksta 
iesniedzējam kārtot iestājeksāmenu Zalcburgas „Mozarteum” Mūzikas universitātē un 
mācīties tajā divus semestrus.

Pamatojoties uz Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/48/EEK par vispārēju 
sistēmu tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par vismaz trīs gadu 
profesionālo izglītību, lūgumraksta iesniedzējs uzskata šo prasību par skandalozu un, 
atsaucoties uz vairākiem citiem apšaubāmiem gadījumiem, aicina Eiropas Parlamentu 
rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 1988. gadā Itālijā Musikkonservatorium Bozen-Südtirol
viņš ir ieguvis pianista kvalifikāciju. Viņš atzīmē, ka viņam bija jāiziet nostrifikācijas
procedūra, lai viņa akadēmiskais nosaukums (Studientitel) tiktu oficiāli atzīts, kaut arī 
Direktīva 89/48/EEK tajā laikā jau bija pieņemta. Šī procedūra ietvēra sekmīgu 
iestājeksāmena nokārtošanu Zalcburgas Mozarteum Mūzikas universitātē un pienākumu 
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mācīties tajā vienu gadu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir kārtojis eksāmenu, bet 
nesniedz informāciju par to, vai viņš to nokārtoja vai nē. Šķiet, ka šobrīd lūgumraksta 
iesniedzējs dzīvo Nirnbergā, Vācijā.

Bez tam lūgumraksta iesniedzējs sniedz informāciju par administratīvajiem soļiem, ko viņš ir 
veicis saistībā ar šo lietu – viņš ieguva Tiroles ombuda atbalstu (viņš finansēja lūgumraksta 
iesniedzēja braucienu uz Zalcburgu, lai kārtotu eksāmenu) un saistībā ar šo lietu viņš nosūtīja 
vēstules bijušajam Vācijas federālajam kancleram Gerhard Schröder.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Zalcburgas Mozarteum Mūzikas universitāte, konkrētāk, 
novērtēšanas komiteja, pieņemot lēmumu par viņa eksāmenu, rīkojās patvaļīgi.

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Lūgumraksta iesniedzējs min procedūru, kas saistīta ar viņa pianista kvalifikācijas atzīšanu un 
kas notika 1988. gadā vai īsi pēc tam. Pianista profesijas iegūšanas un praktizēšanas 
nosacījumi Eiropas Savienībā nav saskaņoti. Tajā laikā ES mērogā spēkā bija tiesiskais 
regulējums, ko veidoja direktīvas, kas nosaka profesionālo kvalifikāciju atzīšanas vispārējo 
sistēmu – Direktīvas 89/48/EEK un 92/51/EEK.

Direktīva 89/48/EEK tika pieņemta 1988. gada 21. decembrī, un nepieciešamie 
transponēšanas pasākumi dalībvalstīm bija jāīsteno divu gadu laikā no direktīvas (4.1.1989) 
izziņošanas, kas notika 1991. gada 4. janvārī.

Savukārt Direktīva 92/51/EEK tika pieņemta 1992. gada 18. jūnijā, un nepieciešamie 
transponēšanas pasākumi dalībvalstīm bija jāīsteno līdz 1994. gada 18. jūnijam.

Atkarībā no tā, kāds nepieciešamais izglītības un apmācības līmenis bija noteikts uzņemošajā 
dalībvalstī, tika piemērota viena vai otra direktīva. Gadījumos, kad uzņemošajā dalībvalstī 
pianistiem bija nepieciešams vidējās izglītības un apmācības līmenis un trīs gadu pēcdiploma 
izglītība, tika piemērota Direktīva 89/48/EEK; ja izglītības un apmācības līmenis, kas 
nepieciešams, lai varētu praktizēt profesiju bija mazāk par trim gadiem pēc vidējās izglītības 
iegūšanas, tika piemērota Direktīva 92/51/EEK.

Ir svarīgi akcentēt, ka Direktīvas 89/48/EEK un 92/51/EEK neiedibināja automātikas diplomu 
līdzvērtības sistēmu Eiropas mērogā. Šo direktīvu pamatprincips bija tāds, ka uzņemošajai 
dalībvalstij jāatļauj ES pilsonim praktizēt profesiju tās teritorijā pat tad, ja viņam nav 
nepieciešamā valsts diploma, ja vien viņam ir diploms, kas ir nepieciešams citā dalībvalstī, lai 
uzsāktu vai turpinātu praktizēt to pašu profesiju. Tikai tad, ja pastāv būtiskas atšķirības starp 
migranta izglītību un apmācību (laika vai satura, vai darbības jomas ziņā) un uzņemošās 
dalībvalsts prasībām, uzņemošā dalībvalsts var piemērot migrantam kompensācijas pasākumu 
(adaptācijas periodu vai zināšanu pārbaudi), ļaujot migrantam izvēlēties vienu vai otru.

Direktīvas 89/48/EEK un 92/51/EEK anulēja Direktīva 2005/36/EK, ko dalībvalstīm bija 
jāsāk piemērot 2007. gada 20. oktobrī.

Direktīvas 89/48/EEK piemērošana lūgumraksta iesniedzēja īpašajā gadījumā

Saskaņā ar informāciju, kas ir Komisijas rīcībā, pianista profesija nav reglamentēta ne Itālijā, 
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ne Austrālijā. Tāpēc Direktīva 89/48/EEK nav piemērojama.

Akadēmisko grādu atzīšana

Nostrifikācijas procedūra, ko lūgumraksta iesniedzējam esot bijis jāiziet, ir procedūra 
akadēmiskās atzīšanas iegūšanai.

Akadēmiskā atzīšana (akadēmisko grādu atzīšana, nevis to diplomu atzīšana, kas apliecina 
profesionālo kvalifikāciju) ir vērsta uz to, lai ļautu ES pilsoņiem turpināt studijas uzņemošajā 
dalībvalstī. Saskaņā ar Līguma 149. pantu katra dalībvalsts ir atbildīga par tās izglītības 
sistēmas saturu un organizāciju. Universitātes, kas ir autonomas iestādes, ir pilnībā atbildīgas 
par to studiju programmu saturu un diplomu un sertifikātu piešķiršanu studentiem. Diplomus 
un sertifikātus atzīst attiecīgās dalībvalsts iestādes. ES mērogā nepastāv īstenošanas 
noteikumi, kas noteiktu diplomu savstarpēju atzīšanu šajā jomā. Tādējādi dalībvalstis, 
ievērojot nediskriminēšanas principu, var brīvi noteikt noteikumus un kārtību, kas reglamentē 
šāda veida “atzīšanu”.

Secinājumi

Pamatojoties uz informāciju, ko sniedza lūgumraksta iesniedzējs, Komisija secina, ka ES 
tiesības nav pārkāptas.
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