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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0895/2007, adresată de Giorgio Bortini, de naționalitate germană și 
italiană, privind refuzul autorităților austriece de a recunoaște o diplomă 
eliberată de Conservatorul din Bolzano

1. Rezumatul petiției 

Petiționarul, care s-a instruit ca pianist la Conservatorul din Bolzano, se plânge că, în scopul 
recunoașterii diplomei sale, autoritățile austriece îi solicită să dea un examen de admitere la 
Universitatea de Muzică „Mozarteum” din Salzburg și să frecventeze două semestre.

Având în vedere Directiva Consiliului 89/48/CEE din 21 decembrie 1988 privind sistemul 
general de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea 
profesională cu durata minimă de trei ani, petiționarul consideră această cerință drept 
scandaloasă și, făcând referire la o serie de alte practici dubioase, cere Parlamentului 
European să acționeze.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 16 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiționarul susține că a obținut diploma de pianist în Italia, în 1988, la Musikkonservatorium 
Bozen-Südtirol. Acesta susține că, deși Directiva 89/48/CEE era deja adoptată în acel 
moment, acesta a trebuit să se supună procedurii de nostrificare pentru a-i fi recunoscută în 
mod oficial diploma universitară (Studientitel). Procedura a inclus susținerea cu succes a unui 
examen de admitere la Academia de Muzică „Mozarteum” din cadrul Universității din 
Salzburg și obligația de studia acolo pentru încă un an. Petiționarul afirmă că a susținut 
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examenul, dar nu aduce alte informații cu privire la rezultatul obținut. În prezent, se pare că 
petiționarul locuiește în Nürnberg, Germania.

De asemenea, petiționarul prezintă informații cu privire la măsurile administrative pe care le-a 
luat în cazul său: a obținut sprijinul Ombudsman-ului din landul Tirol (acesta a finanțat 
călătoria pe care petiționarul a făcut-o la Salzburg pentru a participa la examen), a trimis 
scrisori în care prezenta situația primului Cancelar Federal al Germaniei, dl Gerhard Schröder. 
Petiționarul susține că Academia de Muzică „Mozarteum” din Salzburg, mai precis comisia 
de evaluare, a decis rezultatul examenului în mod arbitrar.

Recunoașterea calificărilor profesionale 

Petiționarul face referire la o procedură privind recunoașterea calificării sale de pianist care a 
avut loc în 1988 sau la scurt timp după această dată. Condițiile de acces și exercitarea 
profesiei de pianist nu sunt armonizate în Uniunea Europeană. În acea perioadă, regimul 
juridic în vigoare la nivel european era cel stabilit de directivele de reglementare a sistemului 
general privind recunoașterea calificărilor profesionale, Directiva 89/48/CEE și Directiva 
92/51/CEE. 

Directiva 89/48/CEE a fost adoptată la 21.12.1988, iar statele membre au fost obligate să pună 
în aplicare măsurile de transpunere necesare în termen de doi ani de la notificarea Directivei 
(4.1.1989), adică începând cu 4.1.1991.

În ceea ce privește Directiva 92/51/CEE, aceasta a fost adoptată la 18.6.1992, iar statele 
membre au fost obligate să pună în aplicare măsurile de transpunere necesare înainte de 
18.6.1994.

Fiecare dintre cele două directive a fost aplicată în funcție de nivelul de educație și formare 
solicitat de statul membru gazdă. Directiva 89/48/CEE s-a aplicat în cazurile în care statul 
membru gazdă a solicitat un nivel de educație și de formare corespunzător studiilor secundare 
și studiilor superioare cu durată de trei ani pentru obținerea diplomei de pianist; dacă nivelul 
de educație și de formare solicitat în vederea exercitării profesiei corespunde studiilor 
universitare cu o durată de sub trei ani, se aplică Directiva 92/51/CEE. 

Trebuie subliniat faptul că Directivele 89/48/CEE și 92/51/CEE nu au stabilit un sistem de 
echivalare automată a diplomelor la nivel european. Principiul de bază al directivelor era 
acela că statul membru gazdă trebuie să permită unui cetățean european să-și exercite profesia 
pe teritoriul său chiar dacă nu deține diploma națională solicitată, cu condiția să dețină 
diploma în cauză în alt stat membru în vederea demarării sau continuării aceleiași profesii. 
Doar în cazul în care există diferențe majore între educația și formarea migratului (în ceea ce 
privește durata sau conținutul sau domeniul de aplicare a activităților) și cerințele statului 
membru gazdă, acesta din urmă ar putea impune migrantului o măsură compensatorie (o 
perioadă de adaptare sau un test de aptitudini), migrantul având posibilitatea de a alege una 
dintre aceste două variante. 

Directiva 89/48/CEE și 92/51/CEE au fost anulate de Directiva 2005/36/CE care trebuia 
aplicată de statele membre începând cu 20.10.2007.

Aplicarea Directivei 89/48/CEE în cazul petiționarului 
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Conform informațiilor de care dispune Comisia, profesia de pianist nu este reglementată nici 
în Italia, nici în Austria. În consecință, Directiva 89/48/CEE nu este aplicabilă. 

Recunoașterea academică a diplomelor universitare 

Procedura de nostrificare la care se pare că a fost supus petiționarul este o procedură care 
vizează recunoașterea diplomelor de învățământ superior. 

Recunoașterea diplomelor de învățământ superior (recunoașterea diplomelor de învățământ 
superior, nu a diplomelor care atestă o calificare profesională) vizează permiterea cetățenilor 
Uniunii Europene să își continue studiul într-un stat membru gazdă. În temeiul articolului 149 
din tratat, fiecare stat membru este responsabil de conținutul și de organizarea propriului 
sistem de educație. Universitățile, care sunt instituții autonome, sunt pe deplin responsabile de 
conținutul programelor acestora și de acordarea diplomelor și a certificatelor către studenți. 
Diplomele și certificatele sunt recunoscute de autoritățile statului membru în cauză. În 
consecință, nu există dispoziții de aplicare la nivel european care să impună recunoașterea 
reciprocă a diplomelor în acest domeniu. Prin urmare, statele membre sunt libere, conform 
principiului nediscriminării, să stabilească normele și procedurile de reglementare a acestui
tip de „recunoaștere”. 

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia stabilește că dreptul european nu a fost 
încălcat. 
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