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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0637/2011 dėl Italijoje išduoto ekonomikos studijų diplomo 
nepripažinimo Ispanijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Marco Colavecchi

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas gyvena Ispanijoje ir piktinasi, kad Ispanijoje nepripažįstamas jo 
ekonomikos ir prekybos mokslo diplomas, įgytas Romos universitete.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 spalio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos pateikėjas iš esmės tvirtina, kad kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos 
nederamai atmetė jo paraišką dėl Italijoje įgyto ekonomikos ir prekybos mokslo diplomo 
pripažinimo Ispanijoje. Be to, peticijos pateikėjas pabrėžia su pripažinimo procesu susijusias 
išlaidas ir tai, kad minėtos institucijos pernelyg delsė, atsakydamos į jo pateiktą paraišką.

Visų pirma Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (TFEU) 165 straipsnį visų pirma valstybės narės atsakingos už savo švietimo 
sistemos organizavimą. Nacionalinės valdžios institucijų ir aukštojo mokslo institucijų 
kompetencijai priskiriama atsakomybė už sprendimų dėl akademinio pripažinimo priėmimą 
laikantis ES teisės nuostatų. Šiuo atveju, kadangi peticija susijusi su atskiru atveju, peticijos 
pateikėjui šiuo klausimu labiau derėtų reikalauti pripažinti jo teises tiesiogiai 
kompetentinguose vietos ar šalies teismuose, nes jiems, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, 
priklauso nustatyti, ar peticijos pateikėjo atveju buvo padarytas minėtų ES teisės principų 
pažeidimas, ir prireikus, priteisti atlyginti žalą. Bet kuriuo atveju Komisija konstatuoja, kad 
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Ispanijos valdžios institucijų sprendimas deramai pagrįstas ir kaip alternatyva pasiūlytas 
sąlyginis diplomo pripažinimas Ispanijoje pagal kitokį ispaniško diplomo pavyzdį, nei 
pageidauja peticijos pateikėjas.

Atsižvelgdama į akademinio pripažinimo procedūras, Komisija mano, kad nacionalinės 
akademinio pripažinimo srityje kompetentingos institucijos turi teisę imti mokestį už 
administracines išlaidas, susijusias su akademinio pripažinimo paraiškos nagrinėjimu, ir kad 
tokios procedūros gali teisėtai trukti tam tikrą laiką. Vis dėlto Komisija laikosi nuomonės, kad 
mokesčių už akademinių kvalifikacijų pripažinimą suma negali viršyti faktiškai patiriamų 
administracinių išlaidų ir kad sprendimus dėl pripažinimo kompetentingos valdžios 
institucijos turi priimti per pagrįstą laikotarpį, nes dėl pernelyg didelių išlaidų ar nepagrįstai 
uždelstų tokių procedūrų sprendimų būtų be reikalo pažeidžiama pareiškėjų dėl pripažinimo 
laisvo judėjimo teisė, užtikrinta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 ir 
45 straipsnius. 

Kadangi Komisija mano, jog, viena vertus, nėra požymių, kad mokesčių, kuriuos turėjo 
sumokėti peticijos pateikėjas, suma viršijo pagrįstą sumą ar kad nebuvo susijusi su faktiškai 
patirtomis administracinėmis išlaidomis, tačiau, antra vertus, toks delsimas kaip šiuo atveju 
galėtų būti vertinamas kaip pernelyg ilgas tam tikromis aplinkybėmis. Primindama, kad 
peticijos pateikėjas pats turi nuspręsti, ar reikalauti pripažinti jo teises šiuo klausimu tiesiogiai 
kompetentinguose vietos ar šalies teismuose, Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad jai buvo 
pateikta kitų skundų dėl pernelyg uždelstų pripažinimo procedūrų Ispanijoje. Šiuo metu ji 
vertina padėtį, remdamasi atitinkamomis ES teisės nuostatomis, ir vėliau gali paprašyti 
kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų pateikti paaiškinimų.“ 

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Kaip jau minėta ankstesniame pranešime, akademinių laipsnių pripažinimas tolesnio mokslo 
tikslais priklauso nacionalinei kompetencijai. Vis dėlto Komisija susisiekė su Ispanijos 
valdžios institucijomis ir paprašė paaiškinimų bei papildomos informacijos, susijusių su 
kaltinimais dėl pernelyg uždelstų pripažinimo procedūrų Ispanijoje. 

Atsakydamos Ispanijos valdžios institucijos, informavo Komisiją, kad jos negali pateikti 
statistikos, susijusios su laikotarpiu, kurį vidutiniškai užtrunka paraiškos pripažinti 
akademines kvalifikacijas nagrinėjimas iki pasiekiamas sprendimas. Vis dėlto jos atkreipė 
dėmesį į tai, kad laikas, skiriamas sprendimui priimti, labai skiriasi dėl įvairių veiksnių, visų 
pirma, dėl tinkamo arba netinkamo paraiškos pateikimo, laiko, sugaišto trūkumams pašalinti, 
laiko, kurį ekspertai užtrunka techninei ataskaitai, būtinai siekiant tinkamai įvertinti paraišką, 
parengti, laiko, kurį pareiškėjas užtrunka atsakydamas į kvietimą dalyvauti paraiškos 
nagrinėjime arba pateikti papildomus dokumentus, kurių reikalauja pripažįstančios 
institucijos, o sąlyginio pripažinimo atveju – laiko, kuri užtrunka pareiškėjas, dalyvaudamas 
papildomuose mokymuose arba laikydamas reikalaujamus egzaminus. Ispanijos valdžios 
institucijos atkreipia dėmesį į tai, kad laikas, kurį užtrunka galutinio sprendimo priėmimas, 
užsitęsia tais atvejais, kai pripažinimas suteikiamas ne tiesiogiai, t. y. atvejais, kai paraiška 
visų pirma atmetama arba kai prieš pripažįstant pareiškėjo kvalifikaciją reikalaujama, kad jis 
sudalyvautų papildomuose mokymuose (vadinamasis sąlyginis pripažinimas). Tokiais atvejais 
pareiškėjams suteikiamos dvi savaitės pateikti argumentams ir dokumentams; minėtasis 
laikotarpis gali būti pratęsiamas pareiškėjų prašymu.  Po to jų paraiškos įvertinamos dar kartą, 
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gali būti, kad pateikiama ir nauja eksperto parengta techninė ataskaita, ir tik tada priimamas 
galutinis sprendimas. 

Ispanijos valdžios institucijos taip pat informavo Komisiją, kad jeigu diplomai, kurių 
pripažinimo siekiama, gauti Europos Sąjungoje, buvo pateikta išsami paraiška ir nebuvo 
prašoma, kad pareiškėjas ištaisytų kokius nors trūkumus, sprendimas dėl pripažinimo ir (arba) 
sertifikatas gali būti išduodamas per savaitę arba dvi nuo paraiškos gavimo.

Išvados

Atsižvelgdama į Ispanijos valdžios institucijų pateiktą informaciją Komisija pabrėžia, kad 
nėra pakankamai įrodymų, kurie patvirtintų peticijos pateikėjo pateiktus kaltinimus, ir nėra 
aiškių požymių, kad Ispanijos valdžios institucijos paprastai nepagrįstai vilkintų sprendimus 
dėl paraiškų pripažinti kvalifikacijas. Komisija neturi pagrindo toliau tirti šį klausimą.“


