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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0683/2009 af Maurizio Tani, italiensk statsborger, for andre 
universitetsstuderende, med 55 underskrifter, om påstået forskelsbehandling i 
forbindelse med den gensidige anerkendelse af italienske universitetsuddannelser i 
nogle medlemsstater

1. Sammendrag

En gruppe italienske universitetsstuderende klager over, at nogle medlemsstater vurderer 
point fra italienske universitetsuddannelser i forbindelse med ECTS (det europæiske 
meritoverførselssystem), for lavt, selv om de ved sammenligning opfylder tilsvarende krav i 
de pågældende medlemsstater med hensyn til kurser og krav til opgaver.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Underskriverne af dette andragende, som er italienske universitetsstuderende i Italien, 
anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind for at standse en forskelsbehandling, som de 
mener finder sted mod italienske statsborgere i visse EU-lande, bl.a. Sverige, Danmark og Det 
Forenede Kongerige. Dette vedrører det tidligere system for italienske eksamensbeviser, som 
formelt omfattede fire års studier, men som reelt svarede til mindst fem år ifølge andragerne. 
Nærmere bestemt svarer deres studier på fire år plus det afsluttende speciale på 70.000 ord -
stadig ifølge andragerne - til 300 meritpoint i det europæiske meritoverførselssystem ECTS, 
men ovennævnte lande tilskriver dem kun 180-240 meritpoint. Andragerne mener, at dette er i 
modstrid med principperne i Lissabontraktaten og Bolognaprocessen.
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Andragendet omhandler således beregningsmetoden for ECTS-meritpoint. Dette spørgsmål 
vedrører imidlertid opbygningen af uddannelsessystemet og henhører derfor under 
medlemsstaternes ansvar. Bolognaprocessen og de dermed forbundne universitetsreformer er 
baseret på en mellemstatslig aftale og ikke på fællesskabsretten.

Med henblik på at fremme de studerendes mobilitet i EU har Kommissionen imidlertid i år 
offentliggjort en vejledning til ECTS-brugere, som andragerne kan finde på følgende 
internetadresse: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf. 

På side 20-22 og i bilag 2 til vejledningen behandles dette spørgsmål mere detaljeret.

Mere generelle oplysninger kan findes på følgende websted:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm. 

Kommissionen bidrager således til opnåelse af den bedst mulige enighed mellem 
medlemsstaterne vedrørende dette emne, men der findes ingen bindende retsforskrifter i EU-
retten på dette område."


