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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1352/2010, του Markus Lyyra, φινλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Φινλανδικής Νεολαίας στη Σουηδία, σχετικά με διακριτική μεταχείριση από τη 
Σουηδία μεταξύ των Σουηδών και των πολιτών από άλλα κράτη μέλη για την 
εισαγωγή στο πανεπιστήμιο

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι κανόνες εισαγωγής στα σουηδικά πανεπιστήμια χωρίζουν τους αιτούντες της ΕΕ σε δύο 
κατηγορίες: τους μαθητές από τα σχολεία της Σουηδίας και των νήσων Ǻland και τους 
κατόχους του ευρωπαϊκού και του διεθνούς απολυτηρίου από τη μία μεριά, και τους μαθητές 
από σχολεία οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της ηπειρωτικής 
Φινλανδίας, από την άλλη. Η σουηδική κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτοί οι κανόνες συνιστούν 
δυσμενή διάκριση και ότι παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει δρομολογήσει τη 
διαδικασία προσαρμογής τους. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες, δεν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ 
πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2012. Ο αναφέρων θα ήθελε να εφαρμοστούν 
αυτές οι αλλαγές από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2011. Καθώς εκκρεμεί η 
προσαρμογή των νέων κανόνων, ο αναφέρων προτείνει να εφαρμοστούν οι προηγούμενοι 
κανόνες, οι οποίοι δεν εισήγαγαν διακρίσεις, στις αιτήσεις για την έναρξη φοίτησης στο 
πανεπιστήμιο το 2011.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η Επιτροπή έχει ήδη ενημερωθεί για τα προβλήματα που προκαλούν οι κανόνες εισαγωγής 
στα σουηδικά πανεπιστήμια σε σχέση με τους σπουδαστές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 
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Πραγματοποιούνται ήδη ανταλλαγές πληροφοριών και παρατηρήσεων μεταξύ της Επιτροπής 
και των σουηδικών αρχών με προοπτική την εξεύρεση λύσης προκειμένου να υπάρξει 
συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ.

Σε σχέση με την επιθυμία του αναφέροντος να μην εφαρμόζονται οι ισχύοντες σήμερα 
κανόνες μέχρις ότου τεθούν σε εφαρμογή οι αναμενόμενοι νέοι κανόνες, ει δυνατόν 
εφαρμόζοντάς τους νωρίτερα, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει ότι η σχετική 
απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο από τις αρμόδιες σουηδικές αρχές.


