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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1352/2010 af Markus Lyyra, finsk statsborger, for finsk 
ungdom i Sverige om Sveriges forskelsbehandling mellem svenskere og 
borgere fra andre medlemsstater med hensyn til optagelse på universitetet

1. Sammendrag

Reglerne for optagelse på svenske universiteter deler ansøgere fra EU i to kategorier: 
studenter fra skoler i Sverige og på Ålandsøerne og indehavere af en europæisk og 
international studentereksamen over for studenter fra skoler fra alle andre medlemsstater, 
herunder fra det finske fastland. Den svenske regering har indset, at disse regler udgør 
forskelsbehandling i strid med EU-retten og har igangsat en proces for at ændre dem. De nye 
regler skal imidlertid ikke træde i kraft før begyndelsen af det akademiske år 2012. 
Andrageren ville gerne se ændringen træde i kraft allerede fra begyndelsen af det akademiske 
år 2011. Indtil de nye regler kan indføres, foreslår han, at de tidligere regler, som ikke 
indeholdt nogen forskelsbehandling, kunne anvendes til optagelse på universitetet i 2011.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

Kommissionen har allerede kendskab til de problemer, som skyldes reglerne for optagelse på 
de svenske universiteter for studerende fra andre EU-medlemsstater. Udveksling af 
oplysninger og kommentarer om dette spørgsmål er allerede i gang mellem Kommissionen og 
de svenske myndigheder for at finde en løsning på spørgsmålet om overholdelsen af EU-
retten. 
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Med hensyn til andragerens ønske om at forhindre, at de nuværende regler anvendes, inden de 
forventede nye regler træder i kraft, eventuelt ved at anvende de tidligere regler, vil 
Kommissionen understrege, at en afgørelse om dette kun kan træffes af de kompetente 
svenske myndigheder. 


