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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħix fi Spanja u jilmenta dwar il-fatt li l-lawrja fl-ekonomija u l-kummerċ, li 
huwa kiseb mill-Univeristà ta’ Ruma, mhijiex rikonoxxuta fi Spanja. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011

Prinċipalment il-petizzjonant isostni li l-applikazzjoni tiegħu għar-rikonoxximent akkademiku 
fi Spanja tal-lawrja fl-ekonomija u l-kummerċ li kiseb fl-Italja ġiet irrifjutata bla ħtieġa mill-
awtoritajiet Spanjoli kompetenti. Barra minn hekk il-petizzjonant jisħaq fuq l-ispejjeż tal-
proċess ta’ rikonoxximent, kif ukoll fuq id-dewmien eċċessiv tal-imsemmija awtoritajiet biex 
jagħtuh risposta għall-applikazzjoni tiegħu.

Qabel kollox, il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka li, skont l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà 
primarja għall-organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi tagħhom. Hija fost il-kompetenzi tal-
awtoritajiet nazzjonali, flimkien mal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, li jieħdu 
deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ rikonoxximent għal skopijiet akkademiċi, waqt li 
jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE. F’dan il-każ, peress li l-petizzjoni tikkonċerna 
każ individwali, ikun aktar xieraq li l-petizzjonant jasserixxi d-drittijiet tiegħu dwar din il-
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kwistjoni direttament quddiem il-qrati kompetenti lokali jew nazzjonali, minħabba li hu 
kompitu tagħhom, waqt li jieħdu inkunsiderazzjoni l-elementi kollha tal-każ, li jiddeterminaw 
jekk fil-każ tiegħu kienx hemm ksur tal-prinċipji tal-liġi tal-UE hawn fuq imsemmija u biex 
jirrimedjaw jekk ikun il-każ. Fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tosserva li l-awtoritajiet 
Spanjoli taw motivazzjoni kif xieraq tad-deċiżjoni tagħhom u pproponew bħala alternattiva 
rikonoxximent ikkundizzjonat tal-lawrja fi Spanja taħt tip differenti ta’ diploma Spanjola 
minn dik mixtieqa mill-petizzjonant.

Fir-rigward tal-proċeduri ta’ rikonoxximent akkademiku, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-qasam tar-rikonoxximent akkademiku huma intitolati li 
jitolbu pagament għall-ispejjeż amministrattivi relatati mal-ipproċessar ta’ applikazzjoni għar-
rikonoxximent akkademiku u li tali proċeduri jistgħu leġittimament jieħdu ċertu ammont ta’ 
żmien. Madankollu, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-ammont tal-pagament mitlub għar-
rikonoxximent akkademiku tal-kwalifiki m’għandux ikun ogħla mill-ammont tal-ispejjeż 
amministrattivi fil-fatt involuti u li d-deċiżjonijiet dwar ir-rikonoxximent għandhom jittieħdu 
mill-awtoritajiet kompetenti fi żmien raġonevoli, minħabba li spejjeż eċċessivi jew dewmien 
ta’ deċiżjonijiet mingħajr l-ebda raġuni f’tali proċeduri jkunu qegħdin ifixklu mingħajr bżonn 
id-dritt tal-moviment liberu skont l-Artikoli 21 u 45 tat-TFUE tal-applikanti għar-
rikonoxximent. 

Waqt li min-naħa m’hemm l-ebda indikazzjoni li l-ammont tal-pagament mitlub lill-
petizzjonant kien aktar minn ammont raġonevoli jew li m’għandux x’jaqsam mal-ispejjeż 
amministrattivi reali, il-Kummissjoni min-naħa l-oħra tikkunsidra li dewmien bħal f’dan il-
każ jista’ jidher bħala eċċessiv f’ċerti ċirkostanzi. Waqt li tfakkar li huwa f’idejn il-
petizzjonant li jasserixxi d-drittijiet tiegħu f’din il-kwistjoni direttament quddiem qrati 
kompetenti lokali jew nazzjonali, il-Kummissjoni tirrimarka li rċeviet ilmenti oħra rigward 
dewmien eċċessiv fil-proċeduri ta’ rikonoxximent fi Spanja. Attwalment qiegħda teżamina s-
sitwazzjoni fid-dawl tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi tal-UE u sussegwentement tista’ 
titlob kjarifiki lill-awtoritajiet Spanjoli kompetenti. 

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Kif diġà nnotat fil-komunikazzjoni preċedenti, ir-rikonoxximent ta’ lawrji akkademiċi għall-
iskop ta’ studju ulterjuri hija kompetenza nazzjonali. Madankollu, il-Kummissjoni kkuntattjat 
lill-awtoritajiet Spanjoli bil-għan li tikseb kjarifiki u informazzjoni addizzjonali dwar l-allegat 
dewmien eċċessiv fil-proċeduri ta’ rikonoxximent fi Spanja. 

Fir-risposta tagħhom, l-awtoritajiet Spanjoli informaw lill-Kummissjoni li sfortunatament ma 
jistgħux jipprovdu statistika dwar iż-żmien medju li jieħdu biex jilħqu deċiżjoni li tikkonċerna 
applikazzjoni għal rikonoxximent akkademiku. Madankollu, huma indikaw li ż-żmien li 
jieħdu biex jilħqu deċiżjoni jvarja ħafna għax jiddependi fuq sensiela ta’ fatturi determinanti, 
b’mod speċjali l-preżentazzjoni korretta tal-applikazzjoni jew, fin-nuqqas ta’ dan, iż-żmien li 
jieħdu biex jikkoreġu n-nuqqasijiet, iż-żmien li jieħdu l-esperti biex joħorġu rapport tekniku 
essenzjali għall-valutazzjoni korretta tal-applikazzjoni, iż-żmien li jieħu l-applikant biex 
jirrispondi għall-istedina għas-smigħ jew biex jipprovdi d-dokumenti addizzjonali mitluba 
mill-awtoritajiet ta’ rikonoxximent u, fil-każ ta’ rikonoxximent ikkundizzjonat, iż-żmien li 
jieħu l-applikant biex iwettaq it-taħriġ addizzjonali jew l-eżami meħtieġ. L-awtoritajiet 
Spanjoli jinnotaw li ż-żmien li jieħdu biex jilħqu deċiżjoni finali huwa itwal f’dawk il-każijiet 
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fejn ir-rikonoxximent ma jingħatax direttament, jiġifieri, f’dawk il-każijiet fejn l-
applikazzjoni tiġi inizjalment rifjutata jew meta l-applikant ikun meħtieġ li jwettaq b’suċċess 
taħriġ addizzjonali qabel ma jingħata rikonoxximent (l-hekk imsejjaħ rikonoxximent 
ikkundizzjonat). F’tali każijiet, l-applikanti jingħataw ġimagħtejn biex jippreżentaw 
kwalunkwe argumenti u dokumenti relevanti (il-perjodu msemmi jista’ jiġi estiż fuq talba 
tagħhom). Wara l-applikazzjonijiet tagħhom jerġgħu jiġu vvalutati, possibbilment abbażi ta’ 
rapport tekniku ġdid ippreżentat minn espert, imbagħad tkun tisa’ tittieħed deċiżjoni finali. 

L-awtoritajiet Spanjoli informaw ukoll lill-Kummissjoni li meta d-diplomi li jkun qed jiġi 
mfittex rikonoxximent għalihom ikunu nkisbu fl-Unjoni Ewropea, u jekk l-applikazzjoni tkun 
kompleta meta tkun ippreżentata u jekk l-applikant ma kienx meħtieġ li jagħmel tajjeb għal xi 
nuqqasijiet, id-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent u/jew iċ-ċertifikat jistgħu jinħarġu f’ġimgħa 
jew tnejn mill-wasla tal-applikazzjoni korrespondenti.

Konklużjonijiet

Fid-dawl tal-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli, il-Kummissjoni tinnota li ma 
hemmx evidenza biżżejjed li tapprova l-allegazzjonijiet imressqa għall-attenzjoni tal-
Kummissjoni mill-petizzjonant, peress li ma hemm l-ebda indikazzjoni ċara ta’ prattika 
ġeneralizzata tal-awtoritajiet ta’ rikonoxximent Spanjoli li joħorġu d-deċiżjonijiet tagħhom 
b’dewmien konsiderevoli u mhux iġġustifikat. Għaldaqstant il-Kummissjoni ma tistax issegwi 
aktar din il-kwistjoni.


