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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0637/2011, którą złożył Marco Colavecchi (Włochy), w sprawie 
nieuznawania w Hiszpanii jego włoskiego tytułu w dziedzinie ekonomii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję mieszka w Hiszpanii i informuje, że jego tytuł w dziedzinie ekonomii 
i handlu, uzyskany na Uniwersytecie Rzymskim, nie jest uznawany w tym kraju. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję twierdzi przede wszystkim, że złożony przez niego wniosek o uznanie w 
Hiszpanii tytułu akademickiego w dziedzinie ekonomii i handlu uzyskanego we Włoszech 
został bezpodstawnie odrzucony przez właściwe organy hiszpańskie. Składający petycję 
zwraca dodatkowo uwagę na koszt procedury uznania tytułu, jak również znaczne opóźnienia 
ze strony wspomnianych powyżej organów przy wydaniu decyzji w sprawie złożonego przez 
niego wniosku.

Przede wszystkim, Komisja pragnie zaznaczyć, iż zgodnie z art. 165 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) organizacja systemów edukacji leży głównie w 
kompetencji państw członkowskich. Podejmowanie decyzji w kwestiach uznawalności 
wykształcenia dla celów akademickich należy do organów krajowych działających w 
porozumieniu z instytucjami szkolnictwa wyższego, przy zachowaniu zgodności z przepisami 
prawa UE. W niniejszej sprawie, z uwagi na fakt, że petycja dotyczy indywidualnego 
przypadku, bardziej stosownym rozwiązaniem byłoby dochodzenie przez składającego 
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petycję swoich praw bezpośrednio przed lokalnymi lub krajowymi sądami właściwymi dla tej 
kwestii, gdyż biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności niniejszej sprawy, to w ich 
kompetencji leży ustalenie, czy doszło do naruszenia wyżej wspomnianych przepisów prawa 
UE w przypadku składającego petycję, oraz przyznanie odszkodowania, jeżeli byłoby ono 
należne. Niemniej jednak Komisja zwraca uwagę, że organy hiszpańskie wyczerpująco 
uzasadniły swoją decyzję i zaproponowały alternatywę w formie warunkowego uznania tytułu 
w Hiszpanii w postaci dyplomu hiszpańskiego innego niż ten wnioskowany przez 
składającego petycję.

W odniesieniu do procedur akademickiego uznawania wykształcenia Komisja uważa, że 
organy krajowe właściwe w kwestiach uznawalności wykształcenia są upoważnione do 
pobierania opłaty z tytułu kosztów administracyjnych związanych z przetwarzaniem wniosku 
o uznanie wykształcenia, oraz że takie procedury mogą, zgodnie z prawem, wymagać 
określonego czasu. Komisja uważa jednak, że wartość opłat naliczonych w związku z 
akademickim uznaniem kwalifikacji nie może przewyższać wartości rzeczywiście 
poniesionych kosztów oraz że decyzje o uznaniu muszą być podejmowane przez właściwe 
organy w rozsądnym czasie, gdyż zbyt wysokie koszty lub bezpodstawne, nadmierne 
opóźnienia w wydaniu decyzji w takich postępowaniach mogłyby naruszyć prawo 
wnioskodawców do swobodnego przemieszczania się na mocy art. 21 i 45 TFUE. 

O ile z jednej strony nic nie wskazuje na to, aby wartość opłat pobranych od składającego 
petycję przekraczała rozsądną sumę lub była niewspółmierna do rzeczywiście poniesionych 
kosztów administracyjnych, Komisja z drugiej strony uważa jednak, iż opóźnienia, które 
wystąpiły w niniejszej sprawie, mogą być uznane za nadmierne w danych okolicznościach. 
Zaznaczając, iż dochodzenie praw w niniejszej sprawie bezpośrednio przed właściwymi
sądami lokalnymi lub krajowymi leży w gestii składającego petycję, Komisja podkreśla 
jednocześnie, iż otrzymała inne skargi dotyczące nadmiernych opóźnień w procedurach 
uznawania kwalifikacji w Hiszpanii. Obecnie Komisja przeprowadza ocenę sytuacji w świetle 
odnośnych przepisów prawa UE i może w rezultacie zwrócić się do właściwych organów 
hiszpańskich w celu uzyskania wyjaśnień. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Jak już wskazano w poprzednim komunikacie, uznawanie stopni naukowych na potrzeby 
kontynuowania dalszej nauki należy do kompetencji krajowych. Niemniej jednak Komisja 
skontaktowała się z władzami Hiszpanii w celu uzyskania wyjaśnień oraz dodatkowych 
informacji na temat domniemanych nadmiernych opóźnień w procedurach uznawania 
wykształcenia w Hiszpanii. 

W odpowiedzi władze Hiszpanii poinformowały Komisję, że niestety nie są w stanie 
udostępnić statystyk na temat średniego czasu niezbędnego do podjęcia decyzji dotyczącej 
wniosku o uznanie kwalifikacji akademickich. Mimo to wskazały, że czas niezbędny do 
podjęcia decyzji znacząco się różni w zależności od szeregu decydujących czynników, w 
szczególności od poprawnego złożenia wniosku bądź, w razie jakichkolwiek braków, czasu 
wymaganego do ich uzupełnienia, czasu potrzebnego ekspertom do wydania sprawozdania 
technicznego koniecznego do bezbłędnej oceny wniosku, czasu niezbędnego wnioskodawcy 
do udzielenia odpowiedzi na zaproszenie na rozmowę bądź dostarczenia dodatkowych 
dokumentów na wniosek władz zajmujących się uznawaniem wykształcenia, oraz, w 
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przypadku warunkowego uznania kwalifikacji akademickich, c z a s u  potrzebnego 
wnioskodawcy do ukończenia dodatkowego wymaganego kształcenia, czy zdania 
niezbędnych egzaminów. Władze Hiszpanii zauważają, że czas niezbędny do podjęcia 
ostatecznej decyzji jest dłuższy w przypadkach, w których uznanie wykształcenia nie jest 
przyznawane bezpośrednio, czyli wtedy, kiedy wniosek został początkowo odrzucony bądź na 
wnioskodawcy spoczywa obowiązek ukończenia dodatkowego kształcenia przed tym, jak 
jego wykształcenie zostanie uznane (tak zwane warunkowe uznanie kwalifikacji 
akademickich). W takich przypadkach wnioskodawcy mają dwa tygodnie na przedstawienie 
istotnych argumentów i dokumentów (okres ten może zostać przedłużony na ich prośbę). 
Następnie wnioski zostają ponownie rozpatrzone, ewentualnie na podstawie nowego 
sprawozdania technicznego przedłożonego przez eksperta, i dopiero wtedy podjęta zostaje 
ostateczna decyzja. 

Władze Hiszpanii poinformowały również Komisję, że kiedy dyplomy, które mają zostać 
uznane w tym państwie, zostały zdobyte na terenie Unii Europejskiej, złożony wniosek był 
kompletny w chwili składania, a wnioskodawca nie został zobowiązany do uzupełnienia 
ewentualnych braków, to po otrzymaniu stosownego wniosku wydanie decyzji o uznaniu 
wykształcenia lub zaświadczenia może potrwać od tygodnia do dwóch tygodni.

Wnioski

W świetle informacji przedstawionych przez władze Hiszpanii Komisja zauważa, że nie ma 
wystarczających dowodów świadczących o zarzutach przedstawionych Komisji przez 
składającego petycję ani nie istnieją wyraźne przesłanki co do powszechnej praktyki 
hiszpańskich władz zajmujących się uznawaniem wykształcenia wydawania decyzji ze 
znacznym i nieuzasadnionym opóźnieniem. Dlatego też Komisja nie może dalej zajmować się 
tą sprawą.


