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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1032/2010, którą złożył Manuel Altemir Mergelina (Hiszpania) 
w sprawie dyskryminacji uczniów szkół europejskich w związku z rekrutacją 
na hiszpańskie uczelnie wyższe

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z dyskryminacją uczniów szkół 
europejskich w ramach naboru na hiszpańskie uczelnie wyższe. Wynika ona ze sposobu 
obliczania średniej ocen wymaganej w przypadku studiów zagranicznych oraz kwalifikacji 
niezbędnych przy przyjmowaniu, które stanowią ekwiwalent hiszpańskiego „bachillerato” 
(świadectwa ukończenia szkoły). Metoda obliczeń skutecznie zaniża wyniki uzyskane przez 
tych uczniów. Tym samym maleją ich możliwości wyboru studiów i uczelni wyższych w 
Hiszpanii. Składający petycję informuje, że średnia ocen uzyskanych przez uczniów z innych 
krajów pozostaje niezmieniona, co stanowi wyraźny przejaw dyskryminowania uczniów szkół 
europejskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Komisja odnotowuje, że składający petycję podważa rozporządzenie hiszpańskiego 
ministerstwa oświaty w sprawie uznawania studiów zagranicznych i zdobytych w ich trakcie 
ocen przy ubieganiu się o przyjęcie na krajowe uczelnie wyższe oraz wskazuje na negatywne 
konsekwencje, jakie ma to dla uczniów szkół europejskich. Biorąc pod uwagę wyraźny 
wpływ, jaki ministerstwo wywiera na sposób organizacji sekcji hiszpańskich w rzeczonych 
szkołach, a także na przyjęty program kształcenia i oceniania uczniów, składający petycję 
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twierdzi, że wymóg, aby osoby przyjmowane na hiszpańskiej uczelnie wyższe miały lepsze 
oceny na świadectwie zdobytym w szkołach europejskich, stanowi przejaw dyskryminacji i 
narusza podstawowe swobody przepływu pracowników i usług.

Komisja przypomina, że organizacja systemu oświaty, w tym ustalanie reguł, na jakich 
odbywa się nabór na krajowe uczelnie wyższe, jest wyłączną kompetencją państw 
członkowskich. Tworzenie przepisów regulujących kwestię uznawania kształcenia i 
przeliczania ocen uzyskanych za granicą podczas naboru na uczelnie wyższe jest również 
przedmiotem kompetencji krajowych. Nie oznacza to jednak, że w świetle tych przepisów 
może dochodzić do dyskryminacji wobec uczniów mających zagraniczne świadectwa 
ukończenia szkoły ani że określonej grupie studentów przysługują ograniczone możliwości 
tylko dlatego, że skorzystali oni ze swobody przemieszczania się w celu podjęcia kształcenia 
w innym państwie członkowskim.

Jak stwierdzono również w odpowiedziach na pytanie pisemne E-000478/11, Komisja 
otrzymała sprawozdanie sekretariatu generalnego szkół europejskich, w którym poruszono 
kwestię trudności, jakie napotykają niektórzy hiszpańscy uczniowie mający świadectwo 
uzyskane w szkołach europejskich podczas rekrutacji na hiszpańskie uczelnie wyższe. Ze 
sprawozdania wynika, że głównymi przyczynami wspomnianych trudności jest przyjęta przez 
hiszpańskie ministerstwo oświaty metoda przeliczania ocen oraz różnice programowe między 
krajowymi placówkami oświatowymi a szkołami europejskimi. 

Władze Hiszpanii nie podzielają wniosków zawartych w sprawozdaniu i dotyczących 
trudności napotykanych przez studentów, zwracają się jednak o dostarczenie dodatkowych 
informacji w tej sprawie. Hiszpańskie ministerstwo oświaty przygotowuje w tym kontekście 
sprawozdanie dotyczące sytuacji uczniów mających świadectwo ukończenia szkoły 
przyznane przez szkoły europejskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na hiszpańskie uczelnie 
wyższe. 

Jeżeli z kolei chodzi o stanowisko europejskich szkół w przedmiotowej kwestii, grupa 
robocza „Baccalaureat européen” rozważa obecnie ewentualną zmianę systemu oceniania 
obowiązującego w szkołach europejskich i przyjęcia systemu analogicznego do ECTS 
wprowadzonego przez Komisję Europejską. Takie rozwiązanie zapewniłoby upowszechnienie 
i uproszczenie warunków przenoszenia się uczniów oraz przeliczania ich ocen na terenie Unii 
Europejskiej. 

Wobec powyższych informacji Komisja stwierdza, że konieczne są dodatkowe dane 
dotyczące powodów trudności, jakie napotykają niektórzy uczniowie szkół europejskich 
podczas naboru na hiszpańskie uczelnie wyższe. Sprawozdanie przygotowywane obecnie 
przez władze hiszpańskie powinno zawierać stosowne informacje. Komisja zapozna się ze 
sprawozdaniem i dokona dalszej oceny powodów powstawania trudności napotykanych przez 
uczniów szkół europejskich, o czym poinformuje Komisję Petycji.

4. REV Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Po dokładnym rozpatrzeniu kwestii przedstawionych przez składającego petycję Komisja 
wyciągnęła wnioski w odniesieniu do domniemanej dyskryminacji uczniów szkół 
europejskich na podstawie rozporządzenia hiszpańskiego ministerstwa oświaty w sprawie 
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uznawania studiów zagranicznych i zdobytych w ich trakcie ocen przy ubieganiu się o 
przyjęcie na krajowe uczelnie wyższe.

Komisja przypomina, że składający petycję twierdzi przede wszystkim, iż obecny system 
przeliczania ocen, z którego korzystają władze hiszpańskie przy uznawaniu zagranicznych 
studiów i ocen, jest dyskryminujący wobec uczniów szkół europejskich. Jest to związane z 
faktem, że najniższa pozytywna ocena w przypadku szkoły europejskiej wynosi 6, a nie 5 pkt 
wymaganych w systemie hiszpańskim, podczas gdy zarówno Hiszpania, jak i szkoły 
europejskie stosują jako system oceny jednolitą linearną skalę ocen od zera do dziesięciu. 
Składający petycję twierdzi, że ustalenie najniższej pozytywnej oceny na wyższym poziomie 
jest wskaźnikiem jakości i że nie powinno to działać na szkodę uczniów szkół europejskich. 
Komisja pragnie przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z prawem UE państwa 
członkowskie nie mają obowiązku brać pod uwagę standardów jakości innych systemów 
nauczania do celów dokonywania naboru na krajowe uczelnie wyższe, mając na uwadze, że 
na podstawie art. 165 TFUE posiadają one swobodę w tym zakresie. Dokładniej rzecz 
ujmując, w prawie UE nie istnieje obowiązek stosowania przez państwa członkowskie 
porównawczej analizy ocen w oparciu o standardy jakości wspomnianych systemów 
nauczania. Mogą one natomiast wziąć pod uwagę jedynie porównywalną wartość danej 
oceny, czyli jej wartość w krajowym systemie ocen, jak ma to miejsce w przypadku 
hiszpańskiego systemu naboru na uczelnie wyższe.  

Stosowanie tej ostatniej metody oznacza w pierwszym rzędzie ocenę wartości stopnia, który 
wymaga przeliczenia zgodnie ze skalą stosowaną w danym systemie nauczania (na podstawie 
różnicy między tym właśnie stopniem a odpowiednio najniższą i najwyższą pozytywną 
oceną), a następnie przełożenie jej na skalę ocen stanowiącą odniesienie.  W przedstawionym 
przypadku wybrana przez hiszpańskiego ustawodawcę skala ocen będąca odniesieniem 
zawiera się w przedziale od zera do pięciu, przy czym do wyniku przeliczenia według obu 
wzorów dodaje się stały element (którego wartość wynosi pięć). 

W związku w powyższym stwierdzenie składającego petycję, zgodnie z którym od uczniów 
szkoły europejskiej wymaga się wyższego poziomu, sugeruje krytykę wobec metody 
przeliczania wybranej przez hiszpańskiego ustawodawcę, gdyż nie odzwierciedla ona 
większego wysiłku, jakiego oczekuje się od uczniów szkół europejskich.  Aby zilustrować to 
praktycznym przykładem, ostateczna ocena 7 po przeliczeniu byłaby zatem trudniejsza do 
zdobycia przez uczniów szkół europejskich niż przez uczniów kształcących się w 
hiszpańskim systemie nauczania, mając na uwadze, że ci pierwsi musieliby otrzymać 
wewnętrzny stopień 7.6, podczas gdy ci ostatni potrzebowaliby jedynie stopnia o wartości 7. 

Jednakże, jak stwierdzono powyżej, omawiana metoda przeliczania bierze pod uwagę jedynie 
względną wartość oceny, którą należy przeliczyć, i nie przewiduje żadnej analizy 
porównawczej ocen. Komisja uważa zatem, że nie miało miejsca żadne naruszenie prawa UE 
w odniesieniu do korzystania z omawianych wzorów przeliczania. 

W odniesieniu do zarzutów składającego petycję dotyczących niewłaściwego traktowania 
przez władze hiszpańskie szkół europejskich jako zagranicznego systemu edukacji, w których 
nie bierze on pod uwagę zaangażowania władz hiszpańskich w działalność i organizację szkół 
europejskich, Komisja uważa, że państwa członkowskie nie mają obowiązku traktowania 
szkół europejskich jako części krajowego systemu nauczania, zważywszy na swobodę, jaką 
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dysponują w tym zakresie na mocy art. 165 TFUE. Ponadto w konwencji nie istnieje żaden 
zapis definiujący status szkół europejskich, na którego podstawie można by sądzić inaczej, 
zwłaszcza że art. 5 konwencji przewiduje jedynie uznawanie przez państwa członkowskie 
pomyślnie ukończonych lat nauki w szkołach europejskich oraz wynikających z tego 
dyplomów i certyfikatów, zgodnie z tabelą równoważności.

Jednakże Zarząd Szkół Europejskich, organ decyzyjny ds. współpracy międzynarodowej w 
ramach systemu szkół europejskich złożony z przedstawicieli państw członkowskich i 
Komisji, powołał grupę roboczą ds. reformy matury europejskiej, która dyskutuje między 
innymi nad dostosowaniem systemu oceniania, mając świadomość trudności, jakie napotykają  
w niektórych państwach członkowskich absolwenci ubiegający się o przyjęcie na uniwersytet, 
jak ma to miejsce w Hiszpanii.


