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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1032/2010, ktorú predkladá Manuel Altemir Mergelina, španielsky 
štátny príslušník, o diskriminácii žiakov z Európskych škôl, pokiaľ ide o 
prijatie na španielske univerzity

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyjadruje znepokojenie v súvislosti s diskrimináciou žiakov z 
Európskych škôl, pokiaľ ide o ich prijímanie na španielske univerzity, ktorá vyplýva z 
výpočtu priemernej známky, ktorá je potrebná nato, aby boli zahraničné štúdium alebo 
kvalifikácia uznané za ekvivalentné so španielskym maturitným vysvedčením 
(„bachillerato“). Metóda výpočtu v podstate znižuje výsledky, ktoré dosiahli dotknutí 
študenti, ktorých výber druhov štúdia a univerzít v Španielsku sa tým zužuje. Predkladateľ 
uvádza, že priemerná známka, ktorú dosiahli študenti z iných krajín, môže zostať nezmenená, 
čo predstavuje jasný prípad diskriminácie študentov EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. decembra 2010. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 6. mája 2011

Komisia poznamenáva, že predkladateľ namieta proti nariadeniu španielskeho ministerstva 
školstva o uznávaní zahraničného štúdia a známok na účely prijímania na vnútroštátne 
univerzity a jeho neveľmi priaznivý vplyv na študentov z Európskych škôl. Vzhľadom na to, 
že ministerstvo sa významne podieľa na organizácii španielskych sekcií týchto škôl, ako aj na 
vypracúvaní ich osnov a hodnotenia študentov, predkladateľ tvrdí, že požadovanie vyššej 
známky potrebnej na prijatie na univerzity v prípade vysvedčení získaných na Európskych 
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školách predstavuje diskriminačné zaobchádzanie v rozpore so základnými zásadami slobody 
pohybu pracovníkov a slobody poskytovania služieb.

Komisia pripomína, že členské štáty sú zodpovedné výlučne za organizáciu svojich systémov 
vzdelávania vrátane predpisov upravujúcich prijímanie na vnútroštátne univerzity. 
Stanovovanie pravidiel pre uznávanie zahraničného štúdia a známok získaných v zahraničí na 
účely prijímania na univerzity je takisto v právomoci členského štátu. Tieto pravidlá však 
nesmú zbytočne diskriminovať študentov, ktorí sú držiteľmi zahraničného vysvedčenia, ani 
znevýhodňovať niektorých študentov iba preto, že uplatnili svoju slobodu pohybu, aby získali 
vzdelanie v inom členskom štáte.

Ako sa tiež uvádza v odpovediach na otázku QE E-000478/11, Komisia prijala správu 
generálneho sekretariátu Európskych škôl, v ktorej sú uznané ťažkosti, ktorým čelia niektorí 
španielski študenti, ktorí sú držiteľmi vysvedčenia z Európskej školy, v súvislosti s prijatím 
na španielske univerzity. Hlavnými príčinami uvedených ťažkostí sú podľa správy tabuľky 
prevodu známok, ktoré uplatňuje španielske ministerstvo školstva, ako aj rozdiely medzi 
učebnými osnovami používanými vo vnútroštátnych vzdelávacích inštitúciách a v Európskych 
školách. 

Španielske orgány nesúhlasia so závermi správy, pokiaľ ide o ťažkosti, ktorým čelia títo 
študenti, ale zdôrazňujú, že v tejto veci sú potrebné ďalšie informácie. Španielske 
ministerstvo školstva v tejto súvislosti pripravuje správu o situácii študentov, ktorí sú 
držiteľmi vysvedčenia z Európskej školy, pokiaľ ide o ich prijatie na španielske univerzity. 

Čo sa týka pozície Európskych škôl k tejto záležitosti, pracovná skupina s názvom 
„Baccalaureat européen“ v súčasnosti zvažuje, či by bolo vhodné zmeniť súčasný systém 
Európskych škôl v oblasti hodnotenia a prijať systém podobný európskemu systému prenosu 
a zhromažďovania kreditov definovanému Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť 
všeobecné uznávanie a uľahčiť presun študentov a ich známok v rámci celej Európskej únie. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti musí mať Komisia viac informácií o základných príčinách 
ťažkostí, ktorým čelia niektorí študenti Európskych škôl v súvislosti s prijímaním na 
španielske univerzity. V tejto súvislosti by zásadné informácie mali byť zahrnuté v správe, 
ktorú v súčasnosti pripravujú španielske orgány. Po analýze tejto správy Komisia ďalej posúdi 
príčiny ťažkostí žiakov Európskej školy a informuje o nich výbor.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 16. marca 2012

Po dôkladnom preskúmaní problémov, na ktoré poukázal predkladateľ, Komisia dospela k 
záveru, pokiaľ ide o diskriminačné dôsledky, ktoré pre študentov Európskych škôl údajne má 
nariadenie španielskeho ministerstva školstva o uznávaní zahraničného štúdia a známok na 
účely prijatia na vnútroštátne univerzity.

Komisia pripomína, že predkladateľ predovšetkým tvrdí, že súčasné vzorce prevodu, ktoré 
používajú španielske orgány pri uznávaní zahraničného štúdia a známok získaných v 
zahraničí, majú diskriminačný charakter, pokiaľ ide o žiakov Európskych škôl. Súvisí to s 
tým, že známka požadovaná z predmetu na Európskej škole je 6 namiesto 5 v prípade 
španielskeho systému, zatiaľ čo španielske a Európske školy používajú ako systém 
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hodnotenia jednu lineárnu stupnicu od nuly po desať. Predkladateľ tvrdí, že stanovenie vyššej 
požadovanej známky je ukazovateľom kvality a že žiaci Európskych škôl by za to nemali byť 
penalizovaní.
Komisia predovšetkým podotýka, že podľa práva EÚ členské štáty nie sú povinné 
zohľadňovať normy kvality iných vzdelávacích systémov na účely výberového procesu na 
prijatie do inštitúcií vnútroštátneho vysokoškolského vzdelávania, keďže v takýchto 
záležitostiach využívajú voľnú úvahu podľa článku 165 ZFEÚ. Konkrétne to znamená, že 
podľa práva EÚ členské štáty nemajú povinnosť zvoliť si porovnávacie hodnotenie známok 
na základe noriem kvality dotknutých vzdelávacích systémov (v snahe vypočítať absolútnu 
hodnotu známky). Namiesto toho sa môžu rozhodnúť zohľadniť iba relatívnu hodnotu 
známky, t. j. jej pozíciu na vnútroštátnej hodnotiacej stupnici, ako je to v prípade španielskeho 
systému pre prijímanie do inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Používanie druhej uvedenej metódy najskôr znamená posúdenie pozície známky, ktorá si 
vyžaduje prevod v rámci hodnotiacej stupnice uplatňovanej v dotknutom vzdelávacom 
systéme (na základe vzdialenosti medzi touto známkou a najnižšou známkou požadovanou na 
prijatie, resp. najvyššou známkou), a následne jej prenos do referenčnej hodnotiacej stupnice.  
V tomto prípade má referenčná hodnotiaca stupnica, ktorú si zvolil španielsky zákonodarca, 
rozsah od nuly po päť, keďže konštantný prvok (hodnota päť) sa pridáva k výsledku prevodu 
v oboch vzorcoch. 

V tejto súvislosti vyjadrenie predkladateľa, že od študentov Európskej školy sa požaduje 
vyššia úroveň, znamená kritiku metódy prevodu zvolenú španielsky zákonodarcom, pretože 
neodzrkadľuje väčšie úsilie požadované od študentov Európskych škôl. Aby sme uviedli 
praktický príklad: konečnú známku 7 po prevode by teda ťažšie získali študenti Európskych 
škôl než študenti španielskeho vzdelávacieho systému, keďže študenti Európskych škôl by 
museli dosiahnuť internú známku 7,6, zatiaľ čo  študenti španielskeho vzdelávacieho systému 
iba známku 7.

Ako je však uvedené vyššie, sporná metóda prevodu zohľadňuje iba relatívnu hodnotu 
známky, ktorá si vyžaduje prevod, a nie je žiadnym pokusom o vykonanie akéhokoľvek 
porovnávacieho posúdenia známok. Komisia sa preto domnieva, že nedošlo k žiadnemu 
zjavnému porušeniu práva EÚ v súvislosti s uplatňovaním sporných vzorcov prevodu.

Pokiaľ ide o tvrdenia predkladateľa týkajúce sa nevhodného prístupu španielskych orgánov k 
Európskym školám ako zahraničnému vzdelávaciemu systému, a bez ohľadu na účasť 
španielskych orgánov na fungovaní a organizácii Európskych škôl Komisia zastáva názor, že 
členské štáty nie sú povinné považovať Európske školy za súčasť vnútroštátneho 
vzdelávacieho systému vzhľadom na mieru voľnej úvahy, ktorú majú v takýchto 
záležitostiach podľa článku 165 ZFEÚ. Okrem toho, nič iné nevyplýva ani zo žiadneho 
ustanovenia dohovoru o štatúte Európskych škôl, najmä keďže článok 5 dohovoru ustanovuje 
na území členských štátov iba uznanie rokov štúdia úspešne ukončených na Európskych 
školách a súvisiacich vysvedčení a certifikátov, v súlade s tabuľkou ekvivalencie.

Správna rada Európskych škôl, rozhodovací orgán medzivládnej spolupráce systému 
Európskych škôl zložený zo zástupcov členských štátov a Komisie, zriadila pracovnú skupinu 
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pre reformu maturitnej skúšky (bakalaureátu), ktorá okrem iného diskutuje o preskúmaní 
súčasného systému hodnotenia, pričom si v plnej miere uvedomuje ťažkosti, ktorým čelia 
niektorí absolventi tejto skúšky v niektorých členských štátoch pri uchádzaní o štúdium na 
univerzite, ako je to v prípade Španielska.

5. Druhá revidovaná odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Výbor požiadal o ďalšie oznámenie Komisie v nadväznosti na odpoveď španielskych 
orgánov, ako aj reakciu predkladateľa na túto odpoveď. 

Španielske orgány upozorňujú, že sporný vzorec prevodu je potrebný na porovnanie 
akademických výsledkov žiakov z veľmi odlišných systémov vzdelávania. Zdôrazňujú, že 
známky, ktoré získali žiaci z iných systémov vzdelávania, nie sú používaním tohto vzorca 
nijako znižované; tvrdenie predkladateľa, že úroveň požadovaná v systéme Európskych škôl 
je náročnejšia než inde, keďže minimálna potrebná známka je 60 %, odmietajú ako 
neodôvodnené. Španielske orgány napokon poznamenávajú, že Komora pre správne spory 
špeciálneho súdu Audiencia Nacional rozsudkom z marca 2012 zamietla odvolanie týkajúce 
sa podobných tvrdení.

Predkladateľ uvádza v podstate rovnaké argumenty ako vo svojej pôvodnej petícii. Usudzuje, 
že žiaci z Európskych škôl sú diskriminovaní, pokiaľ ide o ich prijímanie na španielske 
univerzity, a to najmä preto, že ich výsledky sú uplatňovaním vzorca prevodu znižované, 
keďže sa riadne nezohľadňuje náročnejšia úroveň požadovaná v systéme Európskych škôl. 
Predkladateľ tiež nesúhlasí s niektorými zisteniami súdu Audiencia Nacional a upozorňuje, že 
jeho rozhodnutie nie je konečné.

Komisia poznamenáva, že argumenty, ktoré predkladateľ predostrel, sú v podstate rovnaké 
ako tie, na ktoré už Komisia odpovedala vo svojom predchádzajúcom oznámení. Navyše 
správa, ktorú prijal výbor od španielskych orgánov, nijako nespochybňuje zistenia Komisie. 

Komisia preto zastáva názor, že tieto dodatočné prvky nemenia stanovisko vyjadrené v jej 
predchádzajúcom oznámení adresovanom výboru.


