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Commissie verzoekschriften

10.6.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1352/2010, ingediend door Markus Lyyra (Finse nationaliteit), 
namens "Finnish Youth in Sweden", over discriminatie door Zweden tussen 
Zweedse burgers en burgers van andere lidstaten inzake toelating tot universitaire 
opleidingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In de toelatingsregels voor Zweedse universiteiten worden de uit EU-landen afkomstige 
aankomende studenten in twee categorieën ingedeeld: enerzijds studenten met een 
einddiploma van een Zweedse school of een school uit Ǻland of met een Europees en 
Internationaal Baccalaureaat; anderzijds studenten met een einddiploma van een school uit 
een van de overige lidstaten, waaronder het vasteland van Finland. De Zweedse regering heeft 
ingezien dat deze regels discriminerend zijn en in strijd met de Europese wetgeving, en heeft 
stappen ondernomen om ze aan te passen. De aangepaste regels zullen echter niet voor het 
begin van het academisch jaar 2012 in werking treden. Indiener zou graag zien dat de 
veranderingen reeds voor het begin van het academisch jaar 2011 zijn doorgevoerd. In 
afwachting van de aangepaste nieuwe regels, stelt hij voor om de eerdere regels, die niet 
discriminerend waren, toe te passen bij inschrijvingen voor universitaire opleidingen in 2011.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011

De Commissie is reeds op de hoogte van de problemen die de voor studenten uit de andere 
lidstaten geldende toelatingsregels tot Zweedse universiteiten met zich meebrengen en wisselt 
reeds met de Zweedse autoriteiten informatie en opmerkingen over deze kwestie uit, teneinde
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een oplossing die in overeenstemming met de EU-wetgeving is, te vinden. 

Met betrekking tot het voorstel van indiener de toepassing van de huidige toelatingsregels te 
beletten tot de inwerkingtreding van de verwachte nieuwe regels, door mogelijk de eerdere
regels toe te passen, wijst de Commissie erop dat een besluit hierover enkel door de bevoegde 
Zweedse autoriteiten genomen kan worden.


