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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1032/2010 af Manuel Altemir Mergelina, spansk statsborger, om 
spanske universiteters forskelsbehandling af studerende fra Europaskolerne

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at elever fra Europaskolerne forskelsbehandles i forbindelse med 
optagelse på spanske universiteter på grund af den omregning af deres karaktergennemsnit, 
der kræves, for at udenlandske studier og eksamener accepteres som ligestillede med den 
spanske ”bachillerato” (studentereksamen).
 Omregningsmetoden indebærer i praksis, at de pågældende studerendes karaktergennemsnit 
sænkes, hvormed deres muligheder for at vælge studium og universitet i Spanien mindskes. 
Andrageren hævder, at det karaktergennemsnit, der opnås af studerende fra andre lande, ikke 
omregnes, hvorved der sker en klar forskelsbehandling af studerende ved Europaskolerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011

Kommissionen bemærker, at andrageren anfægter det spanske undervisningsministeriums 
bekendtgørelse om godkendelse af udenlandske studier og karakterer med henblik på 
optagelse på nationale universiteter på grund af dens mindre gunstige indvirkning på 
studerende fra Europaskolerne. I betragtning af, at ministeriet i væsentlig grad er involveret i 
organiseringen af de spanske afdelinger af disse skoler samt i sammensætningen af deres 
pensum og i evalueringen af de studerende, hævder andrageren, at kravet om en højere 
beståelseskarakter for optagelse på universitetet for så vidt angår eksamensbeviser fra 
Europaskolerne udgør en forskelsbehandling, som er i strid med de grundlæggende principper 
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om arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser.

Kommissionen minder om, at medlemsstaterne alene har ansvaret for organiseringen af deres 
uddannelsessystemer, herunder bestemmelser som regulerer optagelsen på nationale 
universiteter. Fastsættelsen af regler for godkendelse af studier og karakterer fra udlandet med 
henblik på optagelse på universitetet henhører ligeledes under den nationale kompetence. 
Sådanne regler må dog ikke unødigt forskelsbehandle studerende, som har et udenlandsk 
eksamensbevis, eller stille visse studerende dårligere, udelukkende fordi de har udøvet deres 
ret til fri bevægelighed for at uddanne sig i en anden medlemsstat.

Som det også er anført i svarene til QE E-000478/2011, har Kommissionen modtaget en 
rapport fra Generalsekretariatet for Europaskolerne, der erkender de vanskeligheder, som 
nogle spanske studerende med eksamensbevis fra Europaskolerne møder i forbindelse med 
optagelse på spanske universiteter. Rapporten anser de primære årsager til føromtalte 
vanskeligheder for at være de karakteromregningssystemer, som det spanske 
undervisningsministerium har indført, samt forskellene mellem det pensum, der følges på 
nationale uddannelsesinstitutioner, og det pensum, der følges på Europaskolerne. 

De spanske myndigheder er ikke enige i rapportens konklusioner vedrørende de 
vanskeligheder, som de omtalte studerende oplever, men understreger behovet for yderligere 
information i sagen. I denne forbindelse er det spanske undervisningsministerium for 
øjeblikket ved at udarbejde en rapport om situationen for studerende, som har eksamensbevis 
fra Europaskolerne, og deres optagelse på de spanske universiteter. 

Hvad angår Europaskolernes holdning til sagen overvejer arbejdsgruppen "Baccalaureat 
européen", hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at ændre Europaskolernes nuværende 
karaktergivningssystem og vedtage et system svarende til ECTS-systemet som fastsat af 
Kommissionen med henblik på at skabe en fælles enhed og lette overførelsen af studerende og 
deres karakterer på tværs af EU. 

I lyset af ovennævnte omstændigheder har Kommissionen brug for yderligere oplysninger om 
de underliggende årsager til de vanskeligheder, som nogle studerende fra Europaskolerne 
oplever i forhold til optagelse på spanske universiteter.  Den rapport, som de spanske 
myndigheder er i færd med at udarbejde, som skulle indeholde væsentlige oplysninger i denne 
forbindelse. Når Kommissionen har analyseret rapporten, vil den yderligere vurdere årsagerne 
til de vanskeligheder, som de studerende fra Europaskolerne oplever, og informere udvalget 
derom."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 16 marts 2012

Efter en grundig gennemgang af de spørgsmål, der rejses af andrageren, er Kommissionen 
nået frem til en konklusion for så vidt angår den påståede forskelsbehandling af studerende fra 
Europaskolerne, der hidrører fra det spanske undervisningsministeriums bekendtgørelse om 
godkendelse af udenlandske studier og karakterer med henblik på optagelse på nationale 
universiteter.

Kommissionen minder om, at andragerens primære påstand går ud på, at de 
omregningsformler, der på nuværende tidspunkt anvendes af de spanske myndigheder i 
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forbindelse med godkendelsen af udenlandske studier og karakterer, forskelsbehandler elever 
fra Europaskolerne. Dette skyldes den omstændighed, at beståelseskarakteren for et fag på 
Europaskolen er 6, mens den i det spanske system er 5, skønt både de spanske skoler og 
Europaskolerne benytter et karaktersystem med en enkelt, lineær skala fra 0 til 10. 
Andrageren hævder, at den højere beståelseskarakter er udtryk for højere kvalitet, og at 
Europaskolernes elever ikke bør straffes for dette.
Kommissionen ønsker først at bemærke, at EU-lovgivningen ikke pålægger medlemsstaterne 
at tage andre uddannelsessystemers kvalitetsstandarder i betragtning i forbindelse med 
udvælgelsesproceduren for optagelse på nationale videregående uddannelser, i lyset af den 
skønsbeføjelse de i henhold til artikel 165 i TEUF har i sådanne spørgsmål. Mere specifikt er 
medlemsstaterne ikke i medfør af EU-lovgivningen pålagt at vælge en komparativ vurdering 
af karakter på grundlag af de pågældende uddannelsessystemers kvalitetsstandarder (og 
dermed forsøge at udregne karakterens absolutte værdi). De kan i stedet vælge blot at tage 
hensyn til karakterens relative værdi, dvs. dens placering på den nationale karakterskala, som 
det er tilfældet med det spanske system for adgang til videregående uddannelse.

Ved anvendelse af sidstnævnte metode vurderes i første omgang placeringen af den karakter, 
der skal omregnes, på den karakterskala, der anvendes i det pågældende uddannelsessystem 
(på grundlag af afstanden mellem denne karakter og hhv. den laveste beståelseskarakter og 
den højeste karakter), med henblik på at uddrage en referenceværdi. Til den herved opnåede 
værdi, som i den spanske ordning ligger på en skala fra 0 til 5, lægges en fast værdi (5) med 
henblik på at nå frem til den endelige omregnede karakter. 

I denne henseende indebærer andragerens bemærkning om, at overliggeren sættes højere for 
studerende fra Europaskolerne, en kritik af den spanske omregningsmetode, fordi den ikke 
afspejler den større indsats, der kræves af studerende fra Europaskolerne. For at tage et 
konkret eksempel vil det således være vanskeligere for studerende fra Europaskolerne at opnå 
en endelig karakter på 7 efter omregningen, end det er for studerende i det spanske 
uddannelsessystem, idet førstnævnte vil skulle have en karakter på 7,6 på sit eksamensbevis, 
hvorimod sidstnævnte kun behøver karakteren 7.

Som nævnt ovenfor tager den omdiskuterede omregningsmetode imidlertid kun hensyn til den 
relative værdi af den karakter, der skal omregnes, og forsøger ikke at foretage en komparativ 
vurdering af karaktererne. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at der ikke er tale om 
nogen åbenbar overtrædelse af EU-lovgivningen i forbindelse med anvendelsen af den 
omdiskuterede omregningsmetode.

Hvad angår andragerens påstande om de spanske myndigheders urimelige behandling af 
Europaskolerne som et udenlandsk uddannelsessystem til trods for de spanske myndigheders 
involvering i Europaskolernes funktion og organisering er det Kommissionens opfattelse, at 
medlemsstaterne ikke er forpligtede til at behandle Europaskolerne som en del af deres 
nationale uddannelsessystemer, i betragtning af den skønsbeføjelse de i henhold til artikel 165 
i TEUF har i sådanne spørgsmål. Desuden er der ingen bestemmelse i aftalen om vedtægten 
for Europaskolerne, der giver anledning til at tro andet, navnlig eftersom artikel 5 i aftalen 
kun foreskriver anerkendelse på medlemsstaternes område af de studieår på Europaskolerne, 
som er gennemført med et godt resultat, og dertil hørende diplomer og eksamensbeviser i 
henhold til en sammenligningstabel.
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Europaskolernes Øverste Råd, det beslutningstagende organ for Europaskolernes 
internationale samarbejde, som består af repræsentanter for medlemsstaterne og 
Kommissionen, har imidlertid nedsat en arbejdsgruppe om reformen af den europæiske 
studentereksamen, som blandt andre emner drøfter revisionen af det nuværende 
karaktersystem, idet man er opmærksom på de vanskeligheder, nogle indehavere af den 
europæiske studentereksamen støder på i visse medlemsstater, når de ansøger om optagelse på 
et universitet, som det er tilfældet i Spanien.


