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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0895/2007, ingiven av Giorgio Bortini (tysk och italiensk 
medborgare), om de österrikiska myndigheternas vägran att erkänna ett 
utbildningsbevis som utfärdats av konservatoriet i Bolzano

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som utbildades till pianist vid konservatoriet i Wien, hävdar att de österrikiska 
myndigheterna kräver att han genomför ett inträdesprov vid Salzburg ”Mozarteums” 
musikhögskola och att han går där under två terminer för att hans utbildningsbevis ska kunna 
erkännas.

Mot bakgrund av rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning 
för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar 
minst tre års studier, ser framställaren kravet som skandalöst och med hänvisning till flera 
andra tveksamheter ber han Europaparlamentet att agera.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 februari 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen). 

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008.

Framställaren hävdar att han blev behörig pianist i Italien 1988 vid Musikkonservatorium 
Bozen-Südtirol. Han påpekar att även om direktiv 89/48/EEG redan hade antagits vid den 
tiden var han tvungen att genomgå ett värderingsutlåtande för att få sin akademiska titel 
(Studientitel) officiellt erkänd. Det innebar att han var tvungen att klara ett test vid 
musikakademin Mozarteum vid Salzburgs universitet samt att han var tvungen att studera där 
under ytterligare ett år. Framställaren påpekar att han gjorde provet, men han ger ingen 
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information om huruvida han klarade det eller inte. Just nu verkar det som framställaren bor i 
Nürnberg, i Tyskland.

Dessutom informerar framställaren om de administrativa åtgärder han vidtagit i ärendet. Han 
fick stöd från ombudsmannen i Land Tirol (ombudsmannen betalade framställarens resa till 
Salzburg så att han kunde delta i provet) och han skickade en skrivelse om ärendet till den 
förre tyske förbundskanslern Gerhard Schröder.

Framställaren hävdar att Mozarteum Salzburg, framför allt bedömningskommittén, agerade 
egenmäktigt när de beslutade om hans prov.

Erkännande av yrkesmässig behörighet 

Framställaren hänvisar till erkännandet av hans behörighet som pianist, som ägde rum 1988 
eller en kort tid efter. Villkoren för tillträde till och utövande av pianistyrket är inte 
harmoniserade i Europeiska unionen. Vid tidpunkten i fråga hade direktiven 89/48/EEG och 
92/51/EEG, som reglerade den generella ordningen för erkännande av professionell 
behörighet, upprättats. 

Direktiv 89/48/EEG antogs den 21 december 1988 och medlemsstaterna var skyldiga att 
genomföra de nödvändiga införlivandeåtgärderna inom två år efter att direktivet (av 
den 4 januari 1989) anmäldes den 4 januari 1991.

Direktiv 92/51/EEG antogs den 18 juni 1992 och medlemsstaterna var skyldiga att genomföra 
de nödvändiga införlivandeåtgärderna före den 18 juni 1994.

Antingen det ena eller det andra direktivet tillämpades, beroende på vilken utbildningsnivå 
som krävdes i värdmedlemsstaten. Om värdmedlemsstaten krävde gymnasieutbildning och tre 
års eftergymnasial utbildning för pianister var det direktiv 89/48/EEG som tillämpades, om 
utbildningsnivån som krävdes för att utöva yrket var mindre än tre års eftergymnasial 
utbildning tillämpades direktiv 92/51/EEG. 

Det är viktigt att betona att det inte skapades ett system för automatisk likvärdighet mellan 
examensbevis på gemenskapsnivå genom direktiven 89/48/EEG och 92/51/EEG. Den 
grundläggande principen i direktiven var att värdmedlemsstaten var tvungen att tillåta en 
EU-medborgare att utöva sitt yrke inom dess territorium även om han inte hade det nationella 
examensbevis som krävdes, förutsatt att han hade ett examensbevis från en annan 
medlemsstat för utövandet av samma yrke. Bara om det var avsevärd skillnad på den 
migrerande arbetstagarens utbildning (utbildningslängd, utbildningsinnehåll eller 
utbildningens omfång) och kraven i värdmedlemsstaten kunde värdmedlemsstaten tillämpa 
kompenserande åtgärder (en anpassningstid eller ett lämplighetsprov). Det var upp till den 
migrerande arbetstagaren att välja ett av de två alternativen. 

Direktiven 89/48/EEG och 92/51/EEG har upphävts genom direktiv 2005/36/EG som skulle 
tillämpas av medlemsstaterna från och med den 20 oktober 2007.

Tillämpningen av direktiv 89/48/EEG för framställarens specifika fall

Enligt den information kommissionen har fått är pianistyrket inte reglerat vare sig i Italien 
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eller i Österrike. Därför är direktiv 89/48/EEG inte tillämpligt.

Akademiskt erkännande av universitetsexamina

Syftet med värderingsutlåtandet, som framställaren var tvungen att få, är att ge ett akademiskt 
erkännande. 

Syftet med akademiskt erkännande (erkännande av akademiska examina, inte examensbevis 
för professionell behörighet) är att EU-medborgare ska kunna fortsätta sina studier i en 
värdmedlemsstat. Enligt artikel 149 i fördraget är varje medlemsstat ansvarig för innehållet i 
och organisationen av sitt eget utbildningssystem. Universitet, som är autonoma institutioner, 
är helt och hållet ansvariga för sina läroplaner samt för att utfärda examensbevis och intyg till 
studenter. Examensbevisen och intygen erkänns av myndigheterna i de berörda 
medlemsstaterna. Därför existerar det inga införlivandebestämmelser på gemenskapsnivå som 
tvingar medlemsstaterna att ömsesidigt erkänna examina inom detta område. Följaktligen kan 
medlemsstaterna, under förutsättning att de följer principen om icke-diskriminering, själva 
bestämma regler och tillvägagångssätt för ”erkännandena”.

Slutsatser

Mot bakgrund av den information framställaren lagt fram drar kommissionen slutsatsen att 
gemenskapslagstiftningen inte har överträtts. 
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