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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0637/2011 af Marco Colavecchi, italiensk statsborger, om 
manglende anerkendelse af hans italienske grad i økonomi i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren bor i Spanien og klager over, at hans grad i økonomi og handel fra universitet i 
Rom ikke anerkendes i Spanien. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

"Andrageren anfører primært, at hans ansøgning om akademisk anerkendelse i Spanien af 
hans italienske grad i økonomi og handel blev uretmæssigt afvist af de kompetente spanske 
myndigheder. Andrageren fremhæver desuden de udgifter, der var forbundet med 
anerkendelsesproceduren, samt den uforholdsmæssige forsinkelse forårsaget af den lange tid, 
de omtalte myndigheder var om at give ham et svar på ansøgningen.

Kommissionen understreger først og fremmest, at medlemsstaterne i henhold til artikel 165 i 
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bærer det primære ansvar for 
udformningen af deres uddannelsessystemer. Det henhører under de nationale myndigheders 
beføjelser – i fællesskab med de videregående uddannelsesinstitutioner og under overholdelse 
af bestemmelserne i EU-lovgivningen – at træffe afgørelse i spørgsmål om anerkendelse af 
kvalifikationer til akademiske formål. Idet andragendet vedrører en enkelt sag, ville det i 
denne sag være mere hensigtsmæssigt, at andrageren gør sine rettigheder gældende direkte for 
de kompetente lokale eller nationale domstole, eftersom det er op til dem – under hensyntagen 
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til alle elementer i sagen – at træffe afgørelse om, hvorvidt ovennævnte principper i EU-
lovgivningen er blevet overtrådt i denne sag, samt eventuelt at tildele erstatning. Under alle 
omstændigheder bemærker Kommissionen, at de spanske myndigheder har begrundet deres 
afgørelse behørigt og som alternativ foreslået en betinget anerkendelse af graden i Spanien i 
henhold til en anden type spansk eksamensbevis end den, andrageren ønsker.

For så vidt angår procedurer for anerkendelse af akademiske kvalifikationer finder 
Kommissionen, at de kompetente nationale myndigheder inden for akademisk anerkendelse er 
berettigede til at opkræve et gebyr til dækning af de administrative udgifter forbundet med 
ansøgningsproceduren for akademisk anerkendelse, og finder at denne procedure retmæssigt 
kan tage en vis tid. Kommissionen er dog af den opfattelse, at størrelsen på de gebyrer, der 
opkræves for anerkendelse af akademiske kvalifikationer, ikke må overstige de faktiske 
administrative udgifter forbundet hermed, og at afgørelser om anerkendelse skal træffes af de 
kompetente myndigheder inden for en rimelig tid, eftersom uforholdsmæssige udgifter eller 
urimeligt forsinkede afgørelser i sådanne procedurer unødigt begrænser retten til fri 
bevægelighed i medfør af artikel 21 og 45 i TEUF for ansøgere om akademisk anerkendelse. 

Mens det på den ene side ikke tyder på, at de opkrævede gebyrers størrelse er urimelig eller 
ikke stemmer overens med de faktiske administrative omkostninger, finder Kommissionen på 
den anden side, at en forsinkelse som den, der har været i denne sag, kan betragtes som 
uforholdsmæssig under visse omstændigheder. Kommissionen minder om, at det er op til 
andrageren at gøre sine rettigheder gældende i denne sag direkte ved de kompetente lokale 
eller nationale domstole, men understreger samtidig, at den har modtaget flere klager 
vedrørende uforholdsmæssige forsinkelser i forbindelse med anerkendelsesprocedurerne i 
Spanien. Kommission undersøger i øjeblikket situationen i lyset af de relevante bestemmelser 
i EU-lovgivningen og kan på et senere tidspunkt anmode de kompetente spanske 
myndigheder om uddybninger. 

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 27. marts 2013

Som allerede påpeget i den tidligere meddelelse er anerkendelse af akademiske grader med 
henblik på videregående studier en national kompetence. Kommissionen har imidlertid 
kontaktet de spanske myndigheder med henblik på at få præciseringer og nærmere 
oplysninger om de påståede uforholdsmæssigt store forsinkelser i anerkendelsessager i 
Spanien. 

I deres svar har de spanske myndigheder underrettet Kommissionen om, at de desværre ikke 
er i stand til at tilvejebringe statistikker om, hvor lang tid det i gennemsnit tager at træffe 
afgørelse om en ansøgning vedrørende akademisk anerkendelse. De har dog påpeget, at den 
tid, det tager at træffe afgørelse, varierer betydeligt afhængigt af en række afgørende faktorer, 
især den korrekte indgivelse af ansøgninger eller eventuelt den tid, der tager at afhjælpe 
eventuelle mangler, den tid, det tager den fagkyndige at udarbejde en teknisk rapport, der er 
afgørende for den korrekt vurdering af ansøgning, den tid, det tager ansøgeren at reagere på 
en indbydelse til høring eller tilvejebringe yderligere dokumenter på anmodning af 
anerkendelsesmyndighederne og, i tilfælde af en betinget anerkendelse, den tid, den tager 
ansøgeren at afslutte den påkrævede yderligere uddannelse eller undersøgelse. De spanske 
myndigheder bemærker, at den tid, det tager at træffe en endelig afgørelse er længere i de 
tilfælde, hvor anerkendelse ikke gives direkte, dvs. i de tilfælde, hvor ansøgningen i første 
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omgang er blevet forkastet, eller hvor det kræves, at ansøgeren har gennemført yderligere 
uddannelse, inden der kan gives anerkendelse (den såkaldte betingede anerkendelse). I 
sådanne tilfælde får ansøgere to uger til at forelægge eventuelle relevante argumenter og 
dokumenter (den pågældende periode kan forlænges på deres anmodning). Deres ansøgninger 
vurderes derefter igen, eventuelt på grundlag af en ny teknisk rapport indsendt af en 
fagkyndig, og først herefter træffes der en endelig afgørelse. 

De spanske myndigheder oplyste også Kommissionen om, at afgørelsen om anerkendelse 
og/eller certifikatet udstedes mellem én til to uger efter modtagelsen af den pågældende 
ansøgning, når de eksamensbeviser, som søgtes anerkendt, var erhvervet inden for Den 
Europæiske Union, og såfremt ansøgningen var komplet ved indgivelsen, og ansøgeren ikke 
var forpligtet til at afhjælpe eventuelle mangler.

Konklusion

På baggrund af oplysningerne fra de spanske myndigheder bemærker Kommissionen, at der 
ikke foreligger tilstrækkelige beviser, der begrunder de påstande, som andrageren har bragt til 
Kommissionens kendskab, idet der ikke er noget, der peger på, at de spanske 
anerkendelsesmyndigheder anvender en generel praksis med at træffe afgørelse med 
betydelige og ubegrundede forsinkelser. Kommissionen kan derfor ikke forfølge dette 
anliggende yderligere."


