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Om: Andragende 0216/2009 af Lenka Hlochova, tjekkisk statsborger, om manglende 
anerkendelse i Tyskland af hendes britiske og tjekkiske gymnasiale uddannelser i 
forbindelse med ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse i 
Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at uddannelsesmyndighederne i Köln nægter at anerkende hendes 
britiske og tjekkiske gymnasiale uddannelse i forbindelse med en ansøgning om en 
studieplads på det samfundsvidenskabelige fakultet på "Fachhochschule Köln". Andrageren, 
som tidligere har studeret engelsk, romanske sprog og statskundskab ved universitetet i Köln, 
erkender, at hendes britiske gymnasiale uddannelse kun udgøres af et begrænset antal fag 
(tysk, psykologi og geografi), men det tjekkiske afgangsbevis anerkendes af det centrale 
kontor for tildeling af studiepladser ved de højere uddannelser (ZVS) som svarende til et tysk 
afgangsbevis. Da hun mener, at dette er et tilfælde af manglende overholdelse af de gældende 
EU-bestemmelser for anerkendelse af eksamensbeviser, beder hun Europa-Parlamentet om at 
gribe ind. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren er tjekkisk statsborger og bor i Tyskland, hvor hun har været indskrevet ved 
universitetet i Köln siden 2002 for at studere engelsk, romanske sprog og statskundskab. Hun 
tog sin gymnasiale uddannelse i England, men med et begrænset antal fag (tysk, psykologi og 
geografi). Senere tog hun i Tjekkiet en supplerende eksamen i tjekkisk sprog og litteratur og 
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fik der sin studentereksamen. Ifølge andrageren anerkendes det tjekkiske afgangsbevis 
generelt af de tyske myndigheder - i det foreliggende tilfælde det centrale kontor for tildeling 
af studiepladser ved de højere uddannelser (ZVS, Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen) - som svarende til et tysk afgangsbevis.

På trods heraf fik hun sin ansøgning om optagelse på det samfundsvidenskabelige fakultet på 
Fachhochschule Köln afvist med den begrundelse, at hendes studentereksamen ikke giver 
adgang til optagelse på humaniora (geisteswissenschaftlichen Fächern), der bl.a. omfatter 
litteratur og historie.

Andrageren mener, at de tyske myndigheders afvisning er en alvorlig overtrædelse af EU-
bestemmelserne om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, og anmoder Europa-
Parlamentet om at gribe ind.

Kommissionens bemærkninger

Dette andragende henhører under området gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, idet det 
står klart, at andragerens primære formål med at få anerkendt sin tjekkiske studentereksamen 
er at fortsætte sine videregående studier.

Det centrale ansvar for anerkendelse af eksamensbeviser ligger hos de offentlige myndigheder 
i medlemsstaterne og ikke EU's institutioner. Sidstnævntes rolle går ud på at tilskynde 
medlemsstaterne til at indføre effektive og åbne systemer til gensidig anerkendelse af 
eksamensbeviser. Det er i denne forbindelse, at Kommissionen har opfordret medlemsstaterne
til at oprette et netværk af informationscentre til at hjælpe med at løse problemer med 
anerkendelse af eksamensbeviser. Der findes mere præcise oplysninger hos netværket 
(National Academic Recognition Information Centres – NARIC - http://www.enic-naric.net/), 
som også anviser kontaktpunkter i alle medlemsstater.

I øvrigt er det forbudt at udøve forskelsbehandling på grund af nationalitet i forbindelse med 
anerkendelse af eksamensbeviser, ligesom det er tilfældet på andre områder, der falder ind 
under traktaten. Imidlertid synes andrageren i den foreliggende sag ikke at være offer for 
sådan forskelsbehandling. Det er derimod indholdet af fagene og ikke hendes nationalitet, der 
udgør en hindring for den optagelse på fakultetet, som hun søger om. Kommissionen antager 
derfor, at afgørelsen for eller imod optagelse af en tysk kandidat, som har taget sin 
gymnasiale uddannelse i Tyskland, havde været den samme, hvis de fag, som denne kandidat 
havde haft i gymnasiet, ikke gav adgang til det valgte universitetsstudium.

Konklusion

På baggrund af ovenstående foreslår Kommissionen, at andrageren henvender sig til 
kontaktpunkterne i Tjekkiet og Tyskland, som kan findes på førnævnte internetadresse, og 
den stiller sig til rådighed for yderligere hjælp, såfremt andrageren kan fremkomme med 
beviser for, at hun har været offer for forskelsbehandling på grund af nationalitet eller er 
blevet behandlet anderledes med hensyn til indholdet af sin gymnasiale uddannelse end 
studerende, der har gennemført en tysk gymnasieuddannelse."


