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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0895/2007, którą złożył Georgio Bortini (Niemcy i Włochy), w sprawie 
odmowy austriackich władz dotyczącej uznania dyplomu wydanego przez 
konserwatorium w Bolzano

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który studiował pianistykę w konserwatorium w Bolzano, twierdzi, że aby 
austriackie władze uznały jego dyplom, musi zdać egzamin wstępny na Uniwersytet 
Muzyczny „Mozarteum” w Salzburgu i uczęszczać tam przez dwa semestry.

W świetle dyrektywy 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu 
uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu 
kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co najmniej trzy lata, składający petycję 
uważa taki wymóg za skandaliczny i nawiązując do szeregu innych budzących wątpliwości 
praktyk, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję przekonuje, że w 1988 r. zdobył kwalifikacje pianisty na
Musikkonservatorium Bozen-Südtirol we Włoszech. Składający petycję zaznacza, że choć
w owym czasie dyrektywa 89/48/EWG była już przyjęta, musiał on poddać się procedurze 
nostryfikacji w celu uzyskania oficjalnego uznania tytułu naukowego (Studientitel). Procedura 
polegała na pomyślnym zdaniu testu wstępnego na Akademię Muzyczną Mozarteum
Uniwersytetu w Salzburgu i obowiązkowym studiowaniu tam przez kolejny rok. Składający 
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petycję stwierdza, że podszedł do egzaminu, nie przekazuje jednak informacji, czy go zdał. 
Wydaje się, że obecnie składający petycję mieszka w Norymberdze w Niemczech.

Składający petycję przekazuje ponadto informacje dotyczące kroków administracyjnych, jakie 
podjął w związku ze swoją sprawą: uzyskał on wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich kraju 
związkowego Tyrol (rzecznik sfinansował podróż, jaką składający petycję odbył do Salzburga 
w celu wzięcia udziału w egzaminie) i wystosował na ten temat pisma do byłego kanclerza 
federalnego Niemiec Gerharda Schrödera.

Składający petycję przekonuje, że Mozarteum w Salzburg, a dokładnie komitet oceniający, 
postąpił arbitralnie, podejmując decyzję o jego egzaminie.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Składający petycję odnosi się do procedury związanej z uznawaniem jego kwalifikacji 
pianisty, którą przeprowadzono w 1988 r. lub krótko potem. Warunki dostępu i wykonywania 
zawodu pianisty nie podlegają harmonizacji w Unii Europejskiej. W owym czasie system 
prawny obowiązujący na szczeblu UE tworzyły dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG
regulujące ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Dyrektywa 89/48/EWG została przyjęta w dniu 21 grudnia 1988 r., a państwa członkowskie
były zobowiązane wprowadzić w życie niezbędne środki transponujące w ciągu dwóch lat od 
jej ogłoszenia (4 stycznia 1989 r.), czyli do 4 stycznia 1991 r.

Jeżeli chodzi o dyrektywę 92/51/EWG, to została ona przyjęta w dniu 18 czerwca 1992 r., 
a państwa członkowskie były zobowiązane wprowadzić w życie niezbędne środki 
transponujące do dnia 18 czerwca 1994 r.

Zastosowanie ma jedna bądź druga dyrektywa w zależności od poziomu kształcenia 
i szkolenia wymaganego w przyjmującym państwie członkowskim. W przypadkach, 
w których przyjmujące państwo członkowskie wymagało w odniesieniu do pianistów 
wykształcenia lub szkolenia na poziomie szkoły średniej i trzech lat edukacji pomaturalnej 
zastosowanie miała dyrektywa 89/48/EWG; jeżeli poziom wykształcenia i szkolenia 
wymaganego dla wykonywania zawodu pianisty był niższy niż trzyletnia edukacja 
pomaturalna, stosowano dyrektywę 92/51/EWG. 

Należy podkreślić, że dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG nie ustanowiły systemu 
automatycznej ekwiwalentności dyplomów na szczeblu europejskim. Podstawowa zasada 
tych dyrektyw mówi, że przyjmujące państwo członkowskie musi umożliwić obywatelowi 
UE wykonywanie danego zawodu na swoim terytorium, nawet jeśli nie posiada on 
wymaganego dyplomu krajowego, zakładając że ma dyplom wymagany w innym państwie 
członkowskim do podjęcia i wykonywania tego samego zawodu. Tylko w sytuacji, gdy 
istnieją znaczące różnice między wykształceniem i szkoleniem migranta (w odniesieniu do 
czasu trwania i zakresu działalności) a wymogami w przyjmującym państwie członkowskim,
to ostatnie może objąć migranta środkiem wyrównawczym (staż adaptacyjny lub test 
umiejętności), przy czym to do migranta należy wybór jednego lub drugiego.

Dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG zostały uchylone dyrektywą 2005/36/WE, którą 
państwa członkowskie powinny stosować od dnia 20 października 2007 r.
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Zastosowanie dyrektywy 89/48/EWG w konkretnej sprawie składającego petycję

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję zawód pianisty nie podlega regulacji ani 
we Włoszech, ani w Austrii. A zatem dyrektywa 89/48/EWG nie ma zastosowania.

Uznawanie wykształcenia (stopni naukowych)

Procedura nostryfikacji, którą rzekomo musiał przejść składający petycją, jest procedurą 
mającą na celu uzyskanie uznania wykształcenia. 

Uznanie wykształcenia (uznawanie stopni naukowych, nie zaś dyplomów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe) ma na celu umożliwienie obywatelom UE kontynuowanie studiów 
w przyjmującym państwie członkowskim. Na mocy art. 149 Traktatu wszystkie państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za treść nauczania i organizację własnych systemów 
edukacyjnych. Szkoły wyższe, które są instytucjami autonomicznymi, ponoszą pełną 
odpowiedzialność za treść programów nauczania oraz za wydawanie studentom dyplomów 
i zaświadczeń. Dyplomy i zaświadczenia uznawane są przez władze odnośnych państw 
członkowskich. A zatem na szczeblu UE nie istnieją żadne przepisy wykonawcze nakazujące 
wzajemne uznawanie dyplomów w tej dziedzinie. Państwa członkowskie, przy uwzględnieniu 
zasady niedyskryminacji, mają zatem swobodę w zakresie definiowania zasad i procedur
regulujących ten rodzaj „uznawania”.

Wnioski

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja stwierdza, że 
prawo UE nie zostało naruszone.
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