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AVVIŻ LILL-MEMBRI 

Suġġett : Petizzjoni 0895/2007 minn Giorgio Bortini (Ġermaniż u Taljan) dwar ir-
rifjut tal-awtoritajiet Awstrijaċi li jirrikonoxxu diploma maħruġa mill-
Konservatorju ta’ Bolzano

1. Sommarju tal-Petizzjoni 

Il-petizzjonant, li tħarreġ bħala pjanista fil-Konservatorju ta’ Bolzano, jilmenta li biex 
jirrikonoxxulu d-diploma, l-awtoritajiet Awstrijaċi talbuh jagħmel eżami tad-dħul fl-
Università tal-Mużika Salzburg ‘Mozarteum’ u li jattendi għal żewġ semestri.

Minħabba d-Direttiva tal-Kunsill 89/48/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar sistema ġenerali 
għar-rikonoxximent ta’ diplomi ta’ edukazzjoni għolja mogħtija fi tmiem ta’ edukazzjoni u ta’ 
tħarriġ professjonali ta’ tul ta’ mhux inqas minn tliet snin, il-petizzjonant jsostni li dak ir-
rekwiżit huwa skandaluż u jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu passi dwar dan u dwar numru 
ieħor ta’ prattiċi dubjużi.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Frar 2008. Il- Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal- Kummissjoni, li waset fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant jargumenta li hu kiseb il-kwalifiki tiegħu bħala pjanista fl-Italja fl-1988 fil-
Musikkonservatorium Bozen-Südtirol. Huwa jgħid li għalkemm id-Direttiva 89/48/KEE
kienet diġà adottata dak iż-żmien, xorta kellu jgħaddi mill-proċedura ta’ nostrification biex it-
titolu akkademiku jkun uffiċjlament rikonoxxut (Studientitel). Il-proċedura għall-ammissjoni 
fl-Università tal-Mużika Salzburg ‘Mozarteum’ kienet tikkonsisti f’eżami tad-dħul u l-obbligu 
ta’ sena oħra ta’ studju. Il-petizzjonant jgħid li hu għamel l-eżami, imma ma jagħti l-ebda 
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informazzjoni dwar jekk għaddiex jew le. Jidher li bħalissa l-petizzjonant qed joqgħod
f’Nürnberg, fil-Ġermanja.

Minbarra dan, il-petizzjonant jagħti informazzjoni dwar il-passi amministrattivi li kien ħa fir-
rigward tal-każ tiegħu: huwa kellu l-appoġġ tal-Ombudsman tal-Land Tirol (li ffinanzja l-
vjaġġ tal-petizzjonant f’Salzburg biex jkun jista’ jagħmel l-ezami), u bagħat ittri dwar il-każ 
lill-Kanċillier Federali preċedenti tal-Ġermanja, is-Sur Gerhard Schröder.

Il-petizzjonant jargumenta li Mozarteum Salzburg, jew aħjar il-Kumitat ta’ evalwazzjoni, 
iddeċidew b’mod arbitrarju dwar l-eżami tiegħu.

Ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali

Il-petizzjonant jirreferi għal proċedura dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki tiegħu ta’ pjanista,
li kienet saret fl-1988 jew ftit wara. Il-kundizzjonijiet għall-aċċess u l-eżerċitar tal-professjoni 
ta’ pjanista mhumiex armonizzati fl-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien is-sistema legali li kien 
hemm fis-seħħ fuq il-livell tal-UE kienet dik stabbilita bid-Direttivi li kienu jirregolaw is-
sistema ġenerali għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, id-Direttivi 89/48/KEE u 
92/51/KEE.

Id-Direttiva 89/48/KEE kienet adottata fil-21.12.1988 u l-Istati Membri kienu obbligati 
jimplementaw l-miżuri ta’ traspożizzjoni neċessarji fi żmien sentejn min-notifika tad-Direttiva 
(4.1.1989) li saret 4.1.1991.

Fir-rigward tad-Direttiva 92/51/KEE, din kienet adottata fil-18.6.1992 u l-Istati Membri kienu 
obbligati jimplimentaw l-miżuri ta’ traspożizzjoni neċessarji qabel it-18.6.1994.

Għalhekk kienet tapplika waħda minn dawn iż-żewġ Direttivi, skont il-livell ta’ edukazzjoni u 
t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti. Fl-Istati Membri ospitanti fejn il-livell ta’ 
edukazzjoni u taħriġ meħtieġ kien edukazzjoni sekondarja u tliet snin ta’ edukazzjoni 
postsekondarja, kienet tapplika d-Direttiva 89/48/KEE; jekk il-livell ta’ edukazzjoni u taħriġ 
meħtieġ kien ta’ inqas minn tliet snin ta’ edukazzjoni postsekondarja, allura kienet tapplika d-
Direttiva 92/51/KEE. 

Huwa importanti li wieħed jinsisti li d-Direttivi 89/48/KEE u 92/51/KEE ma kinux ħolqu
sistema awtomatika ta’ ekwivalenza bejn id-diplomi fuq il-livell Ewropew. Il-prinċipju bażiku 
ta’ dawn id-Direttivi kien li l-Istat Membru ospitanti jrid jippermetti liċ-ċittadini Ewropej
jipprattikaw il-professjoni tagħhom fit-territorju tiegħu anke jekk dawn ma jkollhomx id-
diploma nazzjonali meħtieġa, sakemm huma jkollhom id-diploma miksuba minn Stat Membru 
ieħor, meħtieġa biex huma jkunu jistgħu jaqbdu jew ikomplu dik l-istess professjoni. Huwa 
biss meta jkun hemm differenzi sostanzjali bejn l-edukazzjoni jew t-taħriġ tal-migranti 
(f’dawk li huma tul, kontenut jew għanijiet tal-attività tiegħu), u r-rekwiżiti tal-Istat Membru 
ospitanti, li dan tal-aħħar jista’ jimponi fuq l-immigranti miżura li tikkumpensa (żmien ta’ 
adattament jew eżami tal-kapaċitajiet) u kien l-immigrant li jiddeċiedi liema wieħed jagħżel
minn dawn it-tnejn.

Id-Direttivi 89/48/KEE u 92/51/KEE ġew irrevokati bid-Direttiva 2005/36/EC li kellha tiġi 
applikata mill-Istati Membri sa mill-20.10.2007.
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Applikazzjoni tad-Direttiva 89/48/KEE għall-każ speċifiku tal-petizzjonant

Skont l-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni, il-professjoni ta’ pjanista mhijiex regolata la
fl-Italja u lanqas fl-Awstrija. Għalhekk id-Direttiva 89/48/KEE mhijiex applikabbli.

Rikonoxximent akkademiku tal-lawrji Universitarji

Il-proċedura ta’ nostrification li l-petizzjonant qed jallega li ġie sottopost għaliha, hija 
proċedura li l-għan tagħha huwa li jinkiseb rikonoxximent akkademiku.

Ir-rikonoxximent akkademiku (rikonoxximent ta’ lawrji, mhux ta’ diplomi ta’ kwalifiki 
professjonali) għandu l-għan li jippermetti liċ-ċittadini tal-UE biex ikomplu jistudjaw fi Stat 
Membru ospitanti. Skont l-Artikolu 149 tat-Trattat, kull Stat Membru huwa responsabbli 
għall-kontenut u l-organizzazzjoni tas-sistema edukattiva tiegħu. L-universitajiet, li huma 
istituzzjonijiet awtonomi, huma responsabbli huma biss għall-kontenut tal-kurrikula tagħhom 
u għall-għoti ta’ diplomi u ċertifikati lill-istudenti. Id-diplomi u ċertifikati huma rikonoxxuti 
mill-awtoritajiet tal-Istat Membru kkonċernat. Għalhekk, fuq il-livell tal-UE, ma teżisti l-ebda 
dispożizzjoni ta’ implimentazzjoni li timponi r-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi f’din iz-
zona. L-Istati Membri huma għalhekk fil-libertà, dejjem skont il-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, li jiddeċiedu r-regoli u l-proċeduri li jirregolaw dan it-tip ta’
"rikonoxximent".

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma kienx 
hemm ksur tal-liġi tal-UE. 
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