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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1097/2010 af Otto Gassner, tysk statsborger, om problemer for 
studerende med engelsk studentereksamen (A-levels) som følge af de tyske 
universiteters tilmeldingsfrist

1. Sammendrag

Andragerens søn har taget en engelsk studentereksamen (A-levels) og ønsker at blive 
indskrevet på et tysk universitet. Tilmeldingsfristen er fastlagt til 15. juli, men de engelske 
studentereksamensresultater bliver først offentliggjort i august. Dette indebærer, at 
andragerens søn og de øvrige berørte tyske studenter må vente et år, inden de kan påbegynde 
en videregående uddannelse. Andrageren mener, at dette forhold er i modstrid med EU's 
principper om fri bevægelighed og retten til uddannelse, og han anmoder derfor i lyset af det 
stadigt voksende antal unge, der går i skole og studerer i en anden medlemsstat, Europa-
Parlamentet om at tage denne sag op og sikre, at offentliggørelse af 
studentereksamensresultater og universiteternes tilmeldingsfrister bliver tilpasset på 
europæisk plan, eller at der træffes andre harmoniserende foranstaltninger 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

"Det af andrageren fremholdte problem henhører under uddannelsessystemernes 
tilrettelæggelse, som er medlemsstaternes ansvar og ikke de europæiske institutioners 
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(traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 165, stk. 1).

Kommissionen påpeger imidlertid, at udøvelsen af dette ansvar ikke må komme i konflikt 
med målene for EU's indsats på uddannelsesområdet og nærmere betegnet med studerendes 
og læreres mobilitet, som omtalte EU-indsats skal fremme i henhold til samme artikel i 
traktaten (165, stk. 2, andet led).

Ganske vist har de midler, Kommissionen råder over til at overtale medlemsstaterne til ikke at 
anvende foranstaltninger, som kan bevirke, at de studerende spilder længere tid i forbindelse 
med modtagelse af studerende fra andre medlemsstater, ikke karakter af bindende 
bestemmelser i EU-retten, således at Kommissionen f.eks. kan indlede 
overtrædelsesprocedurer ifølge TEUF's artikel 258.

Konklusioner

Da problemet på nuværende tidspunkt er mere politisk end juridisk, er det formentlig bedst, at 
Udvalget for Andragender henvender sig direkte til de implicerede medlemsstaters faste 
repræsentationer vedrørende dette specifikke problem."


