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Temats: Lūgumraksts 0637/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Marco Colavecchi, par Itālijā iegūta diploma ekonomikā neatzīšanu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas dzīvo Spānijā, sūdzas, ka Spānijā neatzīst viņa Romas 
Universitātē iegūto diplomu ekonomikā un tirdzniecībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs galvenokārt apgalvo, ka kompetentās Spānijas varas iestādes ir 
nepamatoti noraidījušas viņa pieteikumu Itālijā iegūtā diploma ekonomikā un tirdzniecībā 
akadēmiskajai atzīšanai Spānijā. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs norāda uz atzīšanas procesa 
izmaksām, kā arī iepriekš minēto varas iestāžu pārmērīgo kavēšanos, sniedzot atbildi uz viņa 
pieteikumu.

Vispirms Komisija vēlas norādīt, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 165. pantu dalībvalstīm ir primārā atbildība par to izglītības sistēmu organizāciju. 
Valsts varas iestāžu, tostarp augstākās izglītības iestāžu, kompetencē ir lemt par atzīšanas 
jautājumiem akadēmiskos nolūkos, vienlaikus ievērojot ES tiesību aktu noteikumus. Tā kā 
šajā situācijā lūgumraksts attiecas uz individuālu gadījumu, lūgumraksta iesniedzējs savu 
tiesību aizstāvības nolūkos rīkotos atbilstošāk, par šo jautājumu tieši vēršoties kompetentās 
vietējās vai valsts tiesās, un, ņemot vērā visus šā gadījuma elementus, tās noteiks, vai šajā 
gadījumā ir pārkāpti iepriekš minētie ES tiesību aktu principi, un piešķirs kompensāciju, ja tas 
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būs atbilstīgi. Jebkurā gadījumā Komisija ir ievērojusi, ka Spānijas varas iestādes ir pienācīgi 
pamatojušas savu lēmumu un kā alternatīvu piedāvājušas nosacītu diploma atzīšanu Spānijā 
saskaņā ar cita veida Spānijas diplomu, nevis to, kuru vēlējās lūgumraksta iesniedzējs.

Attiecībā uz akadēmiskās atzīšanas procedūrām Komisija uzskata, ka akadēmiskās atzīšanas 
jomā kompetentajām valsts varas iestādēm ir tiesības pieprasīt samaksu par administratīvajām 
izmaksām saistībā ar pieteikuma apstrādi akadēmiskajai atzīšanai, un šādas procedūras 
likumīgi varētu ilgt noteiktu laika posmu. Taču Komisija uzskata, ka pieprasīto samaksu 
apjoms akadēmiskajai kvalifikāciju atzīšanai nedrīkst pārsniegt reālās iesaistītās 
administratīvās izmaksas un atzīšanas lēmumi savlaicīgi jāpieņem kompetentām varas 
iestādēm, jo pārmērīgas izmaksas vai nepamatoti atcelti lēmumi šādās procedūrās nevajadzīgi 
kavētu atzīšanas pieteikuma iesniedzēju tiesības brīvi pārvietoties saskaņā ar LESD 21. un 
45. pantu.

Lai gan nav norāžu, ka lūgumraksta iesniedzējam pieprasīto samaksu apjoms būtu lielāks par 
samērīgo apjomu vai nebūtu saistīts ar reālām iesaistītajām administratīvajām izmaksām, 
Komisija uzskata, ka tāda kavēšanās, kāda vērojama šajā gadījumā, noteiktos apstākļos 
uzskatāma par pārmērīgu. Komisija atgādina, ka lūgumraksta iesniedzējs var aizstāvēt savas 
tiesības šajā jautājumā, tieši vēršoties kompetentajā vietējā vai valsts tiesā, tomēr Komisija 
norāda, ka tā ir saņēmusi arī citas sūdzības attiecībā uz pārmērīgiem kavējumiem atzīšanas 
procedūrās Spānijā. Šobrīd tā novērtē situāciju, ņemot vērā attiecīgo ES tiesību aktu 
noteikumus, un var turpmāk lūgt kompetentajām Spānijas varas iestādēm sniegt 
paskaidrojumus.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2013. gada 27. martā

Kā jau bija minēts Komisijas iepriekšējā paziņojumā, akadēmisko grādu atzīšana tālāku 
studiju nolūkā ir valsts kompetence. Tomēr Komisija ir sazinājusies ar Spānijas varas 
iestādēm, lai saņemtu paskaidrojumus un papildu informāciju par iespējamiem pārmērīgiem 
kavējumiem atzīšanas procedūrās Spānijā.

Savā atbildē Spānijas varas iestādes ir informējušas Komisiju, ka tās diemžēl nevar sniegt 
statistikas datus par vidējo laika ilgumu, kas vajadzīgs, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz 
akadēmiskās atzīšanas pieteikumu. Taču tās ir norādījušas, ka lēmuma pieņemšanai 
vajadzīgais laika ilgums ir ļoti atšķirīgs atkarībā no daudziem noteicošiem faktoriem, jo īpaši 
pieteikuma pareizas iesniegšanas vai — ja tas nav pareizi iesniegts — laika, kas vajadzīgs 
jebkādu nepilnību novēršanai, laika, kas vajadzīgs ekspertam tehniskā ziņojuma 
sagatavošanai, kurš ir būtisks pieteikuma pareizai novērtēšanai, laika, kas vajadzīgs 
pieteikuma iesniedzējam, lai atbildētu uz uzaicinājumu uz noklausīšanos vai iesniegtu papildu 
dokumentos, ko pieprasījušas akadēmiskās atzīšanas iestādes, un nosacītas atzīšanas 
gadījumā — laika, kas pieteikuma iesniedzējam vajadzīgs, lai pabeigtu nepieciešamo papildu 
apmācību vai nokārtotu eksāmenu. Spānijas varas iestādes norāda, ka ilgāks laiks galīgā 
lēmuma pieņemšanai vajadzīgs tajos gadījumos, kad atzīšana netiek piešķirta tieši, proti, 
gadījumos, kad pieteikums sākotnēji ir noraidīts vai pieteikuma iesniedzējam, lai varētu 
piešķirt atzīšanu, vispirms ir sekmīgi jāpabeidz papildu apmācības kurss (tā sauktā nosacītā 
atzīšana). Šādos gadījumos pieteikuma iesniedzējiem tiek dotas divas nedēļas jebkādu 
atbilstīgu argumentu un dokumentu iesniegšanai (pieteikuma iesniedzēji var lūgt pagarināt šo 
periodu). Pēc tam viņu pieteikumi tiek vēlreiz izvērtēti, iespējams, pamatojoties uz jaunu 
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eksperta sagatavotu tehnisko ziņojumu, un tikai tad tiek pieņemts galīgais lēmums.

Spānijas varas iestādes ir arī informējušas Komisiju, ka tad, ja diplomi, kurus tiek lūgts atzīt, 
ir iegūti Eiropas Savienībā un ja pieteikums, to iesniedzot, ir pilnīgs, un ja pieteikuma 
iesniedzējam nav prasīts novērst jebkādus trūkumus, tad lēmuma par atzīšanu pieņemšana 
un/vai sertifikāta izsniegšana var notikt robežās no vienas līdz divām nedēļām pēc attiecīgā 
pieteikuma saņemšanas.

Secinājums

Ņemot vērā Spānijas varas iestāžu sniegto informāciju, Komisija norāda, ka nav pietiekamu 
pierādījumu, kas pamatotu lūgumraksta iesniedzēja izteiktos apgalvojumus, jo nav skaidru 
norāžu par to, ka lēmumu pieņemšana ar ievērojamiem un nepamatotiem kavējumiem būtu 
Spānijas atzīšanas iestāžu vispārpieņemta prakse. Tāpēc Komisijai nav pamatotu iemeslu 
turpināt šīs lietas izskatīšanu.


