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Betreft: Verzoekschrift 895/2007, ingediend door Giorgio Bortini (Duitse en 
Italiaanse nationaliteit), over de weigering door de Oostenrijkse autoriteiten 
om een diploma van het conservatorium van Bolzano te erkennen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft piano gestudeerd aan het conservatorium van Bolzano en doet zijn beklag over 
het feit dat de Oostenrijkse autoriteiten zijn diploma alleen willen erkennen wanneer hij een 
toelatingsexamen aan de muziekhogeschool “Mozarteum” in Salzburg aflegt en daar twee 
semesters les neemt. 

Gezien Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen 
stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten 
minste drie jaar worden afgesloten, beschouwt indiener deze eis als een schandaal. Hij wijst 
bovendien op een aantal andere dubieuze praktijken en verzoekt het Europees Parlement om 
tussenkomst.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Indiener voert aan dat hij zijn kwalificatie als pianist in 1988 in Italië heeft behaald aan het 
conservatorium van Bolzano in Zuid-Tirol. Hij vermeldt dat hij, hoewel Richtlijn 89/48/EEG
destijds al was aangenomen, de gelijkstellingsprocedure moest ondergaan om officiële 
erkenning van zijn academiediploma te verkrijgen. De procedure omvatte het succesvol 
afleggen van het toelatingsexamen voor de muziekhogeschool Mozarteum van de universiteit 
in Salzburg en de verplichting daar vervolgens nog een jaar te studeren. Indiener geeft aan dat 
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hij het toelatingsexamen heeft afgelegd maar vermeldt niet of hij ervoor is geslaagd. 
Klaarblijkelijk woont indiener thans in Neurenberg (Duitsland).

Bovendien geeft indiener informatie over de administratieve stappen die hij in deze kwestie 
heeft ondernomen: hij verkreeg de steun van de ombudsman van de Oostenrijkse deelstaat 
Tirol (die voor indiener de reis naar Salzburg betaalde zodat hij kon deelnemen aan het 
examen) en zond brieven met betrekking tot zijn zaak aan de toenmalige Duitse
bondskanselier Gerhard Schröder.

Indiener beticht het Mozarteum in Salzburg, meer in het bijzonder de beoordelingscommissie, 
van arbitrair optreden bij het besluit over zijn examenuitslag.

Erkenning van beroepskwalificaties

Indiener verwijst naar een procedure met betrekking tot de erkenning van zijn kwalificatie als 
pianist, die heeft plaatsgevonden in of kort na 1988. De voorwaarden voor toetreding tot en 
uitoefening van het beroep van pianist zijn in de Europese Unie niet geharmoniseerd. 
Toentertijd was het wettelijke regime op Europees niveau gebaseerd op de uitvoering van de 
richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, Richtlijn 
89/48/EEG en Richtlijn 92/51/EEG. 

Richtlijn 89/48/EEG werd aangenomen op 21 december 1988 en de lidstaten moesten de 
noodzakelijke omzettingsmaatregelen uitvoeren binnen twee jaar na kennisgeving van de 
richtlijn (4 januari 1989), dat wil zeggen voor 4 januari 1991.

Richtlijn 92/51/EEG werd aangenomen op 18 juni 1992 en de lidstaten moesten de 
noodzakelijke omzettingsmaatregelen uitvoeren voor 18 juni 1994.

Een van beide richtlijnen was van toepassing, afhankelijk van het opleidings- en 
onderwijsniveau dat in de ontvangende lidstaat werd geëist. In gevallen waarin de 
ontvangende lidstaat een opleidingsniveau van middelbaar onderwijs plus drie jaar hoger 
onderwijs voor pianisten eiste, gold Richtlijn 89/48/EEG; als het vereiste onderwijsniveau 
voor de beroepsuitoefening minder dan drie jaar hoger onderwijs vereiste, was Richtlijn 
92/51/EEG van toepassing. 

Het is van belang te onderstrepen dat met Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG geen stelsel 
van automatische gelijkwaardigheid van diploma's op Europees niveau ontstond. Het 
basisbeginsel van deze richtlijnen was dat de ontvangende lidstaat een burger uit de EU moest 
toestaan op zijn grondgebied een beroep uit te oefenen, ook als die burger niet over het 
vereiste nationale diploma beschikte, mits hij het diploma bezat dat in een andere lidstaat 
vereist was om hetzelfde beroep uit te oefenen of na te streven. Slechts wanneer er 
substantiële verschillen bestonden tussen het onderwijs- en opleidingsniveau van de migrant 
(in duur, inhoud of reikwijdte) en de vereisten in de ontvangende lidstaat, kon laatstgenoemde 
de migrant verplichten tot een compenserende maatregel in de vorm van een aanpassingsstage 
of een proeve van bekwaamheid, naar keuze van de migrant.

Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG zijn vervangen door Richtlijn 2005/36/EG, die door de 
lidstaten moet worden uitgevoerd sinds 20 oktober 2007.

Toepasselijkheid van Richtlijn 89/48/EEG in dit specifieke geval
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Volgens de inlichtingen waarover de Commissie beschikt, is het beroep van pianist in Italië 
noch in Oostenrijk gereglementeerd. Derhalve is Richtlijn 89/48/EEG niet van toepassing.

Academische erkenning van universiteitsdiploma's

De gelijkstellingsprocedure die indiener naar eigen zeggen moest ondergaan, is een procedure 
die gericht is op het verkrijgen van academische erkenning. 

Academische erkenning (erkenning van academische graden, niet van beroepskwalificaties) is 
bedoeld om Europese burgers in staat te stellen hun studie voort te zetten in een andere 
lidstaat. Volgens artikel 149 van het EG-Verdrag is elke lidstaat verantwoordelijk voor de 
inhoud en organisatie van zijn eigen onderwijsstelsel. Universiteiten, die autonome 
instellingen zijn, zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van hun studieprogramma's en 
voor de toekenning van diploma's en certificaten aan studenten. De diploma's en certificaten 
worden erkend door de autoriteiten van de betrokken lidstaat. Op dit gebied bestaan derhalve 
geen uitvoeringsbepalingen op EU-niveau die de wederzijdse erkenning van diploma's 
opleggen. Het staat de lidstaten dus vrij, met inachtneming van het non-discriminatiebeginsel, 
de regels en procedures voor deze vorm van 'erkenning' zelf te bepalen.

Conclusies

Op basis van de door indiener verstrekte inlichtingen concludeert de Commissie dat geen 
inbreuk is gemaakt op het communautair recht.
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