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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0637/2011, внесена от Марко Колавеки, с италианско гражданство, 
относно непризнаване на неговата италианска диплома по икономика в 
Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее в Испания и се оплаква, че неговата диплома по 
икономика и търговия, получена от Университета на Рим, не се признава в Испания. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Основното твърдение на вносителя на петицията е, че заявлението му за академично 
признаване в Испания на неговата италианска диплома по икономика и търговия е било 
неоснователно отхвърлено от компетентните испански органи. Освен това, вносителят 
на петицията обръща внимание на разходите, свързани с процедурата по признаване, 
както и на факта, че споменатите органи са забавили прекомерно предоставянето на 
отговор на заявлението му.

Преди всичко, Комисията би искала да посочи, че съгласно член 165 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) държавите членки носят основната 
отговорност за организацията на своите образователни системи. В сферата на 
компетентност на националните органи е съвместно с институциите за висше 
образование да вземат решения по въпроси, свързани с признаването на удостоверения 
за квалификация за академични цели, като същевременно зачитат разпоредбите на 
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правото на ЕС. В настоящия случай, тъй като петицията се отнася до отделен случай, 
по-удачно би било вносителят на петицията да потърси правата си направо пред 
съдилищата на местно или национално равнище, които са компетентни по този въпрос, 
тъй като именно те могат да установят, като преценят всички факти и обстоятелства по 
неговия случай, дали е налице неспазване на упоменатите по-горе принципи на правото 
на ЕС и да му присъдят обезщетение, ако намерят за уместно. Все пак Комисията 
отбелязва, че испанските органи са мотивирали надлежно своето решение и са 
предложили на вносителя на петицията като алтернатива условно признаване на 
дипломата му в Испания като друг тип испанска диплома, различен от искания.

Относно процедурите по академично признаване, Комисията счита, че националните 
органи, компетентни в сферата на академичното признаване, имат право да събират 
такса за административните разходи по разглеждането на заявленията за академично 
признаване и че напълно основателно тези процедури може да изискват известно време. 
Въпреки това, Комисията е на мнение, че размерът на таксата, събирана за академично 
признаване на удостоверения за квалификация, трябва да бъде не по-висок от 
действителните административни разходи по предоставяне на услугата и че решенията 
за признаване трябва да бъдат вземани от компетентните органи в разумни срокове, тъй 
като прекомерно високите разноски или неоснователно забавените решения по тези 
процедури биха ограничили ненужно правото на свободно движение съгласно членове 
21 и 45 от ДФЕС на заявилите академично признаване. 

Докато от една страна не са налице данни, че таксата, начислена на вносителя на 
петицията, е необосновано висока или не съответства на действително направените 
административни разходи, от друга страна Комисията смята, че забавяне, подобно на 
това в този случай, би могло да бъде разглеждано като прекомерно при определени 
обстоятелства. Като напомня отново, че вносителят на петицията може да реши дали да 
потърси правата си направо пред компетентните съдилища на местно или национално 
равнища, Комисията би искала да посочи, че са получени и други жалби относно 
прекомерно забавяне при процедурите по академично признаване в Испания. В 
момента Комисията прави оценка на положението от гледна точка на приложимите 
разпоредби на правото на ЕС и впоследствие може да изиска разяснения от 
компетентните испански органи. 

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 27 март 2013 г.

Както вече беше посочено в предишния отговор, признаването на академични степени 
за целите на продължаване на образованието е от компетенциите на националните 
органи. Въпреки това Комисията се свърза с националните органи с цел да получи 
разяснения и допълнителна информация във връзка с твърденията за прекомерно 
забавяне при процедурите по академично признаване в Испания. 

В своя отговор испанските органи информираха Комисията, че за съжаление не могат 
да предоставят статистика относно средните срокове необходими за вземане на 
решение по заявление за академично признаване. Въпреки това, те посочиха, че 
времето, необходимо за вземане на решение варира значително в зависимост от 
поредица определящи фактори, а именно дали заявлението е подадено правилно или не 
и ако не е, времето необходимо за поправянето му, времето, необходимо на експерта за 
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техническия доклад, който е от ключово значение за правилната оценка на заявлението, 
времето, необходимо на заявителя да отговори на покана за изслушване или за 
предоставяне на допълнителни документи, поискани от органите по признаване, и, в 
случай на условно признаване, времето за което заявителят завършва необходимото 
допълнително обучение или полага необходимите изпити. Испанските органи 
отбелязват, че времето, необходимо за вземане на окончателно решение е по-дълго в 
случаите, когато признаването не се предоставя непосредствено, т.е. в случаите, когато 
има отхвърляне на първоначално заявление или когато заявителят трябва успешно да 
завърши допълнително обучение преди да бъде предоставено признаване (така 
нареченото условно признаване). В такива случаи на заявителите се дават две седмици 
за представяне на аргументи и документи (този период може да бъде удължен по тяхно 
искане). След това техните заявления се оценяват повторно, като за това може да е 
необходим нов технически доклад, подготвен от експерт и едва след това се взема 
окончателно решение. 

Испанските органи също информираха Комисията, че когато дипломите, за които се 
иска признание, са издадени в рамките на Европейския съюз и когато заявлението е 
подадено според изискванията и не е необходимо заявителят да го поправя, решението 
за признаване и/или удостоверението могат да бъдат издадени от една до две седмици 
от подаването на съответното заявление.

Заключения

В светлината на информацията, предоставена от испанските органи, Комисията 
отбелязва, че няма достатъчно данни в подкрепа на твърденията на вносителя на 
петицията, тъй като няма ясни признаци за обща практика на значително и ненужно 
забавяне от страна на испанските органи по признаване. Следователно Комисията не 
може да продължи да разглежда този въпрос.


