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Temats: Lūgumraksts Nr. 0839/2009, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā María Antonia 
Moro Ortigosa, par to, ka Izglītības ministrija ir atzinusi viņas Brevet de 
Technicien Superieur (BTS) sekretāra kvalifikāciju par tehnisku bilingvāla 
sekretāra diplomu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par to, ka ministrija, atzīstot Francijas BTS sekretāra 
kvalifikāciju, nav ņēmusi vērā, ka tas ir augstākā līmeņa diploms, un uzskatījusi to par vidējās 
profesionāli tehniskās izglītības kvalifikāciju. Lūgumraksta iesniedzēja nepiekrīt ministrijas 
vērtējumam. Ministrija viņai iesaka iesniegt apelāciju administratīvajā tiesā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 13. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Lūgumraksta iesniedzēja lūdza oficiāli atzīt viņas diplomu Brevet de Technicien Supérieur
(BTS), kas iegūts Francijā. Pēc viņas domām, cita starpā pamatojoties uz Francijas izglītības 
sistēmas shēmas izvilkumu, ko viņa ir pievienojusi lūgumrakstam, šis diploms Francijas 
izglītības sistēmā ir klasificēts kā augstākās izglītības diploms. Turklāt studijas tā iegūšanai 
notika pēc vidējās izglītības iegūšanas.

Taču lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka tad, kad Spānijas Izglītības ministrija atzina šo viņas 
kvalifikāciju, tā neņēma vērā to, ka tas ir augstākās izglītības diploms, un uzskatīja to par 
profesionāla speciālista diplomu. Spānijas varas iestāžu atzīšanas lēmuma noteikumi 
lūgumraksta iesniedzējas BTS diplomu pielīdzina „Técnica Especialista en Secretaria 
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Bilingüe de Dirección, Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Administrativa y 
Comercial”, tas ir, „bilingvāla nodaļas sekretāra otrā līmeņa profesionālās izglītības 
profesionālā speciālista diplomam administratīvajā un komerciālajā nozarē”.

Ieinteresētā persona nepiekrīt šim lēmumam, jo viņa uzskata, ka ministrijas veiktais 
novērtējums samazina viņas diploma vērtību. Viņa atzīmē, ka Spānijā nepastāv Francijas 
diplomam līdzvērtīgs diploms. Atbildot uz viņas pārvērtēšanas lūgumu, ministrija 
lūgumraksta iesniedzējai ieteica ar apelāciju vērsties pie administratīvajām tiesām.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka viņa ir daudz paveikusi šo studiju labā un ka, 
ja tas viss bija, lai iegūtu vidējai izglītībai līdzvērtīgu diplomu, viņa studijām nebūtu veltījusi 
divus papildu gadus pēc vidējās izglītības iegūšanas. Tādēļ Spānijas varas iestāžu lēmums 
viņā rada neizpratni, un viņa domā, ka tas ir viņas pašas valsts sods par to, ka studējusi citā 
dalībvalstī.

Komisijas novērojumi

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzējai, ka viņas studijas Francijā notika pēc vidējās 
izglītības iegūšanas un ka studijas BTS diploma iegūšanai ir Francijas augstākās izglītības 
daļa. Komisija saprot, ka viņas diploma līdzvērtību vēl vairāk sarežģī fakts, ka, tā kā tas ir 
iegūts pēc diviem studiju gadiem, tas neietilpst sistēmā, ko šobrīd Francijā pazīst ar 
nosaukumu „LMD” (bakalaurs, maģistrs, doktors), jo pirmajam no šiem trim etapiem ir 
nepieciešamas trīs gadu studijas, un ka nepastāv starpposms Boloņas sistēmā. Tomēr, izskatot 
lietu, var konstatēt, ka viņas diploms tika iegūts 1990. gadā, tas ir, ilgu laiku pirms Boloņas 
sistēmas.

Komisija atgādina, ka saskaņā ar EK līguma 149. pantu par diplomu akadēmisko atzīšanu 
atbildīgas ir dalībvalstis, nevis Kopiena. Tā uzskata, ka ieinteresētās personas problēma ir 
jārisina, ņemot vērā līdzvērtību, kas pastāvēja brīdī, kad diploms tika iegūts. Ir jāņem vērā arī 
princips, saskaņā ar kuru students nav jānostāda neizdevīgā stāvoklī, ja viņš ir studējis (vai 
noteiktu studiju laiku pavadījis) citā dalībvalstī. Atteikumu atzīt diplomu bez atbilstoša 
attaisnojuma vai pārlieku garu vai dārgu procedūru piemērošanu varētu uzskatīt par sankciju 
pret Eiropas Savienības pilsoni, kas izmantojis savu pārvietošanās brīvību un studējis citā 
dalībvalstī; to varētu uzskatīt arī par Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumu.

Tomēr, lai novērstu praktiskas grūtības, kas saistītas ar kvalifikāciju pārrobežu atzīšanu 
Eiropas Savienībā bez tiesas procedūru izmatošanas, Eiropas Savienība mudināja dalībvalstīs 
izveidot informācijas centru tīklu akadēmisku un profesionālu kvalifikāciju atzīšanai, kas 
bieži var palīdzēt risināt atzīšanas un/vai piekļuves studijām problēmas, izmantojot tiešu 
saziņu starp attiecīgo valstu centriem.

Tāpēc tiek ieteikts ieinteresētajai personai vērsties ENIC/NARIC tīklā, turpmāk norādītajā 
adresē (tajā ir norādītas visu dalībvalstu adreses un kontaktpunkti):

http://www.enic-naric.net/

Eiropas Komisija piekrīt, ka valsts pārsūdzības ceļu, ko ieteica Spānijas varas iestādes un ko 
iesaka arī Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja (izmantot visas Spānijā pieejamās 
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pārsūdzības iespējas, iesniedzot apelāciju administratīvajā tiesā), ir piemērota rīcība, ja 
problēma pa šo laiku netiks atrisināta citādā veidā. Valsts varas iestādes, ieskaitot tiesu 
iestādes, ir tuvākas tādiem reālajiem individuālajiem gadījumiem, kāds ir šī lūgumraksta 
gadījums, un tādēļ tās ir piemērotākas visu lietas elementu izskatīšanai un šīs jomas 
neskaidrību un pa šo laiku veikto valsts tiesību aktu grozījumu noskaidrošanai.”


