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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1352/2010, którą złożył Markus Lyyra (Finlandia) w imieniu 
stowarzyszenia Fińska Młodzież w Szwecji, w sprawie dyskryminowania 
w Szwecji obywateli innych państw członkowskich względem Szwedów 
podczas przyjmowania na studia

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyjmowania studentów na szwedzkie uniwersytety 
kandydaci z UE są dzieleni na dwie kategorie: studentów ze szkół szwedzkich i z Wysp 
Alandzkich oraz posiadaczy europejskich i międzynarodowych dyplomów maturalnych z 
jednej strony oraz studentów ze szkół z każdego innego państwa członkowskiego, w tym z 
Finlandii kontynentalnej, z drugiej strony. Szwedzki rząd zdał sobie sprawę z tego, że zasady 
te są dyskryminujące i naruszają europejskie prawodawstwo, w związku z czym zainicjował 
proces ich zmiany. Nie przewiduje się jednak, żeby nowe zasady weszły w życie przed 
rozpoczęciem nowego roku akademickiego w 2012 r. Składający petycję zwraca się o to, aby 
zmiany te zostały wprowadzone jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego w 2011 r. 
Sugeruje on, aby – w oczekiwaniu na przyjęcie nowych zasad – w odniesieniu do wniosków o 
przyjęcie na studia w roku akademickim w 2011 r. można było zastosować wcześniejsze 
zasady, które nie były dyskryminujące.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Komisja jest już poinformowana o problemach związanych z zasadami przyjmowania 
studentów na szwedzkie uniwersytety w odniesieniu do studentów z innych państw 
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członkowskich UE. Komisja i władze szwedzkie prowadzą obecnie wymianę informacji i 
uwag w tej sprawie w celu znalezienia rozwiązania, które byłoby zgodne z prawem UE. 

W związku z wyrażonym przez składającego petycję życzeniem, by uniemożliwiono 
stosowanie obecnych przepisów do czasu wejścia w życie zapowiadanych nowych przepisów, 
poprzez ewentualne zastosowanie wcześniej obowiązujących przepisów, Komisja podkreśla, 
że decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jedynie przez właściwe władze szwedzkie.   


