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Θέμα: Αναφορά 1032/2010, του Manuel Altemir Mergelina, ισπανικής ιθαγένειας,
σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση που υφίστανται οι μαθητές των 
ευρωπαϊκών σχολείων κατά την πρόσβασή τους στα ισπανικά πανεπιστήμια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παρουσιάζει την κατάσταση των μαθητών των ευρωπαϊκών σχολείων που 
υφίστανται διακριτική μεταχείριση κατά την πρόσβασή τους στα ισπανικά πανεπιστήμια. Η 
εν λόγω διακριτική μεταχείριση στηρίζεται στον υπολογισμό του μέσου όρου για την 
εξομοίωση σπουδών και τίτλων της αλλοδαπής με το ισπανικό απολυτήριο. Ο υπολογισμός 
αυτός στηρίζεται σε μια μέθοδο που μειώνει τους βαθμούς που έχουν λάβει οι μαθητές, 
περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες που τους προσφέρονται σε ό,τι αφορά την επιλογή 
σπουδών και πανεπιστημίων στην Ισπανία. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο μέσος όρος των 
μαθητών σε άλλες χώρες διατηρείται αμετάβλητος, γεγονός αυτό συνιστά σαφή διάκριση σε 
βάρος των σπουδαστών της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο αναφέρων αμφισβητεί τον κανονισμό του ισπανικού Υπουργείου 
Παιδείας σχετικά με την επικύρωση τίτλων σπουδών και βαθμών που αποκτήθηκαν στην 
αλλοδαπή για την εισαγωγή σε εθνικά πανεπιστήμια και τον λιγότερο ευνοϊκό του αντίκτυπο 
στους μαθητές από ευρωπαϊκά σχολεία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο συμμετέχει σε 
μεγάλο βαθμό στη διοργάνωση των ισπανικών τμημάτων των εν λόγω σχολείων, καθώς και 
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στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους και στην αξιολόγηση των μαθητών, ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι η απαίτηση υψηλότερου βαθμού βάσης για την εισαγωγή σε 
πανεπιστήμια όσον αφορά διπλώματα που αποκτήθηκαν από τα ευρωπαϊκά σχολεία συνιστά 
διακριτική μεταχείριση κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας κυκλοφορίας 
των εργαζομένων και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την οργάνωση 
των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών που διέπουν 
την εισαγωγή στα εθνικά πανεπιστήμια. Η θέσπιση κανόνων για την πιστοποίηση σπουδών 
και βαθμών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο συνιστά 
επίσης εθνική αρμοδιότητα. Εντούτοις, οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να εισάγουν περιττές 
διακρίσεις εις βάρος μαθητών που είναι κάτοχοι ξένου απολυτηρίου, ούτε να θέτουν σε 
μειονεκτική θέση ορισμένους μαθητές απλώς και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία προκειμένου να λάβουν εκπαίδευση σε άλλο κράτος μέλος.

Όπως επίσης δηλώνεται στις απαντήσεις στη γραπτή ερώτηση E-000478/11, η Επιτροπή 
έλαβε μια έκθεση από τη Γενική Γραμματεία των ευρωπαϊκών σχολείων στην οποία 
αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι Ισπανοί μαθητές που είναι 
κάτοχοι απολυτηρίου ευρωπαϊκών σχολείων όσον αφορά την εισαγωγή σε ισπανικά 
πανεπιστήμια. Η έκθεση ορίζει ως βασικές αιτίες των ανωτέρω δυσκολιών τους πίνακες 
μετατροπής βαθμών που εφαρμόζονται από το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας, καθώς και τις 
διαφορές μεταξύ του προγράμματος που ακολουθούν τα εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
του προγράμματος που ακολουθούν τα ευρωπαϊκά σχολεία. 

Οι ισπανικές αρχές δεν συμμερίζονται τα συμπεράσματα της έκθεσης όσον αφορά τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω μαθητές, αλλά υπογραμμίζουν την ανάγκη για 
περαιτέρω πληροφορίες επί του εν λόγω ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το ισπανικό 
Υπουργείο Παιδείας καταρτίζει επί του παρόντος έκθεση σχετικά με την κατάσταση των 
μαθητών που είναι κάτοχοι απολυτηρίου από τα ευρωπαϊκά σχολεία όσον αφορά την 
εισαγωγή στα ισπανικά πανεπιστήμια. 

Όσον αφορά τη θέση των ευρωπαϊκών σχολείων επί του θέματος, η ομάδα εργασίας 
«ευρωπαϊκό απολυτήριο» (Baccalaureat européen) εξετάζει επί του παρόντος κατά πόσον θα 
ήταν ενδεδειγμένη η αλλαγή του ισχύοντος συστήματος βαθμολογίας των ευρωπαϊκών 
σχολείων και η υιοθέτηση ενός συστήματος παρεμφερούς με το σύστημα ECTS που ορίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή κοινού νομίσματος και τη διευκόλυνση της 
μετεγγραφής φοιτητών και της διαβίβασης των βαθμολογιών τους στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υπό το πρίσμα των περιστάσεων που περιγράφηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή χρειάζεται 
περισσότερες πληροφορίες για τα βαθύτερα αίτια των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 
ορισμένοι μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων όσον αφορά την εισαγωγή τους στα ισπανικά 
πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο αυτό, στην έκθεση που καταρτίζεται επί του παρόντος από τις 
ισπανικές αρχές θα παρέχονται σημαντικές πληροφορίες. Κατόπιν ανάλυσης της έκθεσης, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω τα αίτια των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
των ευρωπαϊκών σχολείων και θα ενημερώσει αντίστοιχα την Επιτροπή Αναφορών.

4. Απάντηση της Επιτροπής ΑΝΑΘ., που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012.
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Έπειτα από προσεκτική εξέταση των θεμάτων που έθεσε ο αναφέρων, η Επιτροπή κατέληξε 
σε συμπέρασμα όσον αφορά τις φερόμενες συνέπειες της διακριτικής μεταχείρισης μαθητών 
που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά σχολεία, η οποία οφείλεται στον κανονισμό του 
ισπανικού Υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση σπουδών και βαθμών που αποκτήθηκαν 
στην αλλοδαπή, προκειμένου να γίνουν δεκτοί οι εν λόγω μαθητές σε εθνικά πανεπιστήμια.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο αναφέρων υποστηρίζει κατά κύριο λόγο ότι το παρόν σύστημα 
μετατροπής που χρησιμοποιούν οι ισπανικές αρχές για την επικύρωση τίτλων σπουδών και 
βαθμών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή εισάγει διακρίσεις στους μαθητές από ευρωπαϊκά 
σχολεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός για τα ευρωπαϊκά 
σχολεία είναι 6 αντί του 5 που απαιτεί το ισπανικό σύστημα, ενώ τόσο τα ισπανικά όσο και 
τα ευρωπαϊκά σχολεία χρησιμοποιούν ως βαθμολογικό σύστημα μια μονογραμμική κλίμακα 
που κυμαίνεται από το μηδέν έως το δέκα. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο καθορισμός του 
ελάχιστου απαιτούμενου βαθμού σε υψηλότερο επίπεδο αποτελεί ένδειξη ποιότητας και, ως 
εκ τούτου, οι μαθητές από ευρωπαϊκά σχολεία δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για αυτό.
Η Επιτροπή σημειώνει καταρχάς ότι, βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν 
υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τα πρότυπα ποιότητας άλλων εκπαιδευτικών 
συστημάτων όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή των μαθητών σε ανώτερα 
εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεδομένης της διακριτικής ευχέρειας που απολαμβάνουν σε 
τέτοιου είδους ζητήματα δυνάμει του άρθρου 165 της ΣΛΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να επιλέξουν ένα σύστημα συγκριτικής 
αξιολόγησης βαθμών με βάση τα πρότυπα ποιότητας αυτών των εκπαιδευτικών συστημάτων 
(και να προσπαθούν ως εκ τούτου να υπολογίζουν την απόλυτη τιμή του βαθμού). Αντιθέτως, 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη μόνο τη σχετική τιμή του βαθμού, δηλαδή τη θέση στην οποία 
κατατάσσεται μέσα στην εθνική κλίμακα βαθμολόγησης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 
του ισπανικού συστήματος για την εισαγωγή σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η υιοθέτηση της δεύτερης μεθόδου σημαίνει ότι αρχικά πραγματοποιείται εκτίμηση της 
θέσης του προς μετατροπή βαθμού στην κλίμακα βαθμολόγησης που χρησιμοποιείται στο 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα (με βάση τη διαφορά ανάμεσα στον βαθμό του μαθητή 
και τον μέγιστο και ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό, αντιστοίχως) και στη συνέχεια ο βαθμός 
αυτός μεταφράζεται σε μια βαθμολογική κλίμακα αναφοράς.  Στην παρούσα περίπτωση, η 
βαθμολογική κλίμακα αναφοράς που έχει επιλέξει ο Ισπανός νομοθέτης κυμαίνεται από το 
μηδέν έως το πέντε, με δεδομένο ότι μια σταθερά (της τάξης του πέντε) προστίθεται πάντα 
στο αποτέλεσμα της μετατροπής και στις δύο μεθόδους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η δήλωση του αναφέροντος ότι απαιτείται ανώτερο επίπεδο για τους 
μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων, σημαίνει άσκηση κριτικής στη μέθοδο μετατροπής που 
έχει επιλέξει ο Ισπανός νομοθέτης, επειδή αυτή δεν αναγνωρίζει τις μεγαλύτερες προσπάθειες 
που απαιτούνται από τους μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων. Για παράδειγμα, ο τελικός 
βαθμός 7 μετά τη μετατροπή, πιο δύσκολα επιτυγχάνεται από μαθητές ευρωπαϊκών σχολείων 
παρά από τους αντίστοιχους του ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος, αφού οι πρώτοι 
πρέπει να εξασφαλίσουν εσωτερικό βαθμό 7,6, ενώ για τους δεύτερους απαιτείται μόνο 7.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, η αμφισβητούμενη μέθοδος μετατροπής λαμβάνει υπόψη μόνο 
τη σχετική τιμή του βαθμού που χρειάζεται μετατροπή και δεν εφαρμόζει συγκριτική 
αξιολόγηση των βαθμών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν παρατηρείται σαφής 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τα επίμαχα συστήματα μετατροπής.
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Όσον αφορά τέλος τους ισχυρισμούς του αναφέροντος σχετικά με την εκ μέρους των 
ισπανικών αρχών ανάρμοστη μεταχείριση των ευρωπαϊκών σχολείων ως εκπαιδευτικών 
συστημάτων της αλλοδαπής, παρά τη συμμετοχή των ισπανικών αρχών στη λειτουργία και 
οργάνωση των ευρωπαϊκών σχολείων, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη σε καμία 
περίπτωση δεν υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά σχολεία ως μέρη του εθνικού 
τους εκπαιδευτικού συστήματος, δεδομένης της διακριτικής ευχέρειας που απολαμβάνουν σε 
τέτοιου είδους ζητήματα δυνάμει του άρθρου 165 της ΣΛΕΕ. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει 
καμία διάταξη στη Σύμβαση για το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων που να προβλέπει 
το αντίθετο, πόσο δε μάλλον όταν το άρθρο 5 της Σύμβασης προβλέπει μόνο στην επικράτεια 
των κρατών μελών αναγνώριση των ετών σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στα 
ευρωπαϊκά σχολεία καθώς και των αντίστοιχων διπλωμάτων και πιστοποιητικών, σύμφωνα 
με έναν πίνακα ισοτιμίας.

Ωστόσο, το Ανώτατο Συμβούλιο των ευρωπαϊκών σχολείων, που είναι το όργανο λήψεως 
αποφάσεων του συστήματος διακυβερνητικής συνεργασίας των ευρωπαϊκών σχολείων και 
αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής, δημιούργησε μια 
ομάδα εργασίας για τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού απολυτηρίου (Baccalaureat européen) 
η οποία, μεταξύ άλλων, εξετάζει την αναθεώρηση του παρόντος συστήματος βαθμολόγησης, 
έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κάποιοι κάτοχοι του 
Baccalaureate σε ορισμένα κράτη μέλη όταν υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή σε 
πανεπιστήμια, όπως στην περίπτωση της Ισπανίας.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να της παράσχει πρόσθετη 
ανακοίνωση ως συνέχεια της απάντησης των ισπανικών αρχών και της αντίδρασης του 
αναφέροντα στην προαναφερθείσα απάντηση. 

Οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι ο επίμαχος τύπος αναγωγής απαιτείται για τη σύγκριση 
των σχολικών επιδόσεων των μαθητών που προέρχονται από πολύ διαφορετικά εκπαιδευτικά 
συστήματα. Υπογραμμίζουν ότι  η χρήση αυτού του τύπου σε καμία περίπτωση   δεν μειώνει 
τους βαθμούς που λαμβάνουν οι μαθητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα εκπαιδευτικά 
συστήματα· απορρίπτουν ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του αναφέροντος ότι το επίπεδο που 
θέτει το εκπαιδευτικό σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων είναι αυστηρότερο από ό, τι άλλα, 
επειδή απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 60/100 ως προϋπόθεση απόκτησης του ευρωπαϊκού 
απολυτηρίου· Τέλος, οι ισπανικές αρχές σημειώνουν ότι το τμήμα διοικητικών διαφορών του 
Audiencia Nacional απέρριψε, με δικαστική απόφαση του Μαρτίου 2012, προσφυγή σχετικά 
με παρεμφερείς αξιώσεις. 

Ο αναφέρων εγείρει, κατ’ ουσίαν, τα ίδια επιχειρήματα που πρόβαλε στην αρχική του 
αναφορά. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές από ευρωπαϊκά σχολεία τυγχάνουν 
μεροληπτικής μεταχείρισης όταν προσπαθούν να εισέλθουν σε ισπανικά πανεπιστήμια, 
κυρίως επειδή η εφαρμογή του τύπου αναγωγής έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται 
μειωμένες οι τελικές επιδόσεις τους σε σύγκριση με μαθητές άλλων σχολείων, δεδομένου ότι 
δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη το πολύ πιο αυστηρό επίπεδο βαθμολογίας που απαιτείται 
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στα ευρωπαϊκά σχολεία για την απόκτηση του απολυτηρίου.  Ο αναφέρων διαφωνεί επίσης 
με αρκετά από τα πορίσματα της Audiencia Nacional και επισημαίνει ότι η απόφαση που 
εξέδωσε το όργανο αυτό δεν είναι οριστική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι τα επιχειρήματα που επικαλείται ο αναφέρων είναι 
ουσιαστικά τα ίδια στα οποία έχει ήδη απαντήσει στην προηγούμενη ανακοίνωσή της. 
Επιπλέον, η έκθεση που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών από τις ισπανικές αρχές ουδόλως 
αμφισβητεί τις διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι αυτά τα πρόσθετα στοιχεία 
δεν μεταβάλλουν τη θέση που διατύπωσε στην προηγούμενη ανακοίνωσή της προς την 
Επιτροπή Αναφορών.


