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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1032/2010, ingiven av Manuel Altemir Mergelina, 
spansk medborgare, om diskriminering mot elever från Europaskolorna när 
det gäller antagning till spanska universitet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uttrycker oro över diskriminering mot elever från Europaskolorna när det gäller 
antagning till spanska universitet. Detta är en följd av beräkningen av det genomsnittsbetyg 
som krävs för att utländska studier och kvalifikationer ska godtas som likvärdiga med spanska 
bachillerato (studentexamen). Beräkningsmetoden nedgraderar i praktiken de berörda 
studenternas resultat, vilkas valmöjligheter när det gäller studier och universitet i Spanien 
därmed minskas. Framställaren uppger att genomsnittsbetyget för studerande från andra 
länder får stå kvar oförändrat, vilket är ett tydligt fall av diskriminering mot EU-studerande.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 14 december 2010. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 6 maj 2011

Kommissionen noterar att framställaren ifrågasätter det spanska utbildningsministeriets regler 
för validering av utländska studier och betyg för antagning till universitet och de mindre 
gynnsamma följderna för elever från Europaskolorna. Ministeriet medverkar i hög grad till 
organisationen av de spanska sektionerna av dessa skolor, liksom till utformningen av deras 
läroplaner och bedömningen av eleverna. Mot bakgrund av detta hävdar framställaren att det 
innebär diskriminering att kräva högre betyg för universitetsantagning när det gäller 
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examensbevis från Europaskolorna och att denna behandling strider mot de grundläggande 
principerna om fri rörlighet för arbetstagare och frihet att tillhandahålla tjänster.

Kommissionen påminner om att medlemsstaterna är ensamt ansvariga för organisationen av 
sina utbildningssystem, inklusive reglerna för antagning till nationella universitet. 
Fastställande av regler för validering av utländska studier och betyg för antagning till 
universitet är också en fråga under nationell behörighet. Dessa regler får dock inte i onödan 
diskriminera studenter med ett utländskt examensbevis eller missgynna vissa studerande 
enbart på grund av att de har utövat sin rätt till fri rörlighet för att studera i en annan 
medlemsstat.

Såsom även framgår i svaren på fråga QE E-000478/11 har kommissionen tagit emot en 
rapport från generalsekretariatet för Europaskolorna, där man erkänner de svårigheter som 
vissa spanska studerande med ett examensbevis från Europaskolorna haft när det gäller 
antagning till spanska universitet. Som de främsta orsakerna till dessa svårigheter anges i 
rapporten de betygomräkningstabeller som införts av det spanska utbildningsministeriet och 
skillnaderna mellan den läroplan som följs i nationella utbildningsanstalter och den som följs i 
Europaskolorna. 

De spanska myndigheterna håller inte med om de slutsatser i rapporten som rör dessa 
studerandes svårigheter, men understryker behovet av ytterligare information i frågan. I detta 
avseende håller det spanska utbildningsministeriet för närvarande på att förbereda en rapport 
om situationen för studerande med ett examensbevis från Europaskolorna när det gäller 
antagning till spanska universitet. 

Vad gäller Europaskolornas ståndpunkt i denna fråga håller arbetsgruppen ”Baccalaureat 
européen” för närvarande på att överväga om det vore lämpligt att ändra det nuvarande 
betygsystemet på Europaskolorna och anta ett system som liknar ECTS-systemet, som 
definierats av Europeiska kommissionen för att skapa en gemensam ”valuta” och underlätta 
överföring av studerande och deras betyg i hela Europeiska unionen. 

Mot bakgrund av de omständigheter som beskrivs ovan behöver kommissionen mer 
information om de bakomliggande orsakerna till de svårigheter som vissa studerande från 
Europaskolorna haft när det gäller antagning till spanska universitet. I detta avseende bör den 
rapport som håller på att utarbetas av de spanska myndigheterna tillföra väsentliga uppgifter. 
Efter analys av rapporten kommer kommissionen att bedöma orsakerna till de svårigheter som 
studerande från Europaskolorna haft vidare och underrätta utskottet om detta.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 16 mars 2012

Efter en noggrann genomgång av de frågor som tagits upp av framställaren har kommissionen 
kommit fram till en slutsats med avseende på de påstådda diskriminerande effekterna för 
studerande från Europaskolorna av det spanska utbildningsministeriets regler för validering av 
utländska studier och betyg för antagning till nationella universitet.

Kommissionen påminner om att framställaren huvudsakligen menar att de omräkningsformler 
som används av de spanska myndigheterna vid validering av utländska studier och betyg är 
diskriminerande när det gäller elever från Europaskolorna. Detta beror på att gränsen för 
godkänt för en Europaskola är 6 i stället för de 5 som krävs enligt det spanska systemet, 
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samtidigt som både spanska skolor och Europaskolorna använder ett betygssystem med en 
enda linjär skala från noll till tio. Framställaren hävdar att en högre gräns för godkänt är ett 
tecken på kvalitet och att elever från Europaskolorna inte bör bestraffas för detta.

Först och främst konstaterar kommissionen att det inte finns någon EU-rättslig skyldighet för 
medlemsstaterna att ta hänsyn till andra utbildningssystems kvalitet för urvalsförfarandet för 
antagning till nationell högre utbildning, med tanke på det utrymme för skönsmässig 
bedömning som de åtnjuter i sådana frågor enligt artikel 165 i EUF-fördraget. Närmare 
bestämt föreligger det ingen EU-rättslig skyldighet för medlemsstaterna att välja en 
jämförande bedömning av betyg utifrån kvaliteten på utbildningssystemen i fråga (och på så 
sätt försöka räkna ut ett betygs absoluta värde). De kan i stället välja att bara ta hänsyn till ett 
betygs relativa värde, det vill säga dess position inom den nationella betygsskalan, vilket är 
fallet med det spanska systemet för antagning till högre utbildning.

Denna metod innebär som ett första steg att man bedömer positionen för det betyg som ska 
omräknas till den betygsskala som används i det aktuella utbildningssystemet (på grundval av 
avståndet mellan det lägsta godkända betyget och det högsta betyget) och därefter överför det 
till en referensbetygsskala. I förevarande fall går den referensbetygsskala som valts av den 
spanska lagstiftaren från noll till fem, eftersom ett konstant element (till ett värde av fem) 
läggs till resultatet av omräkningen enligt båda formler. 

I detta sammanhang innebär framställarens påstående att en högre nivå krävs av studerande 
från Europaskolorna kritik mot den omräkningsmetod som valts av den spanska lagstiftaren, 
eftersom den inte återspeglar de högre ansträngningar som krävs av studerande vid 
Europaskolorna. För att ta ett praktiskt exempel skulle ett slutbetyg på 7 efter omräkning 
därför vara svårare att uppnå för studerande från Europaskolorna än för studerande i det 
spanska utbildningssystemet, då de förstnämnda skulle behöva nå upp till ett internt betyg på 
7,6, medan de sistnämnda bara skulle behöva betyget 7.

I enlighet med vad som anförts ovan tar emellertid den omtvistade omvandlingsmetoden 
endast hänsyn till det relativa värdet av det betyg som ska omräknas utan någon jämförande 
bedömning av de olika betygen. Kommissionen anser därför att det inte skett någon uppenbar 
överträdelse av EU-rätten i samband med användningen av de omtvistade 
omräkningsformlerna.

När det gäller framställarens påståenden om de spanska myndigheternas olämpliga 
behandling av Europaskolorna som ett utländskt utbildningssystem anser kommissionen, utan 
hinder av de spanska myndigheternas medverkan till funktionen och organisationen av 
Europaskolorna, att medlemsstaterna inte har någon skyldighet att behandla Europaskolorna 
som en del av de nationella utbildningssystemen, med tanke på det utrymme för skönsmässig 
bedömning som de åtnjuter i sådana frågor enligt artikel 165 i EUF-fördraget. Det finns 
dessutom ingen bestämmelse i konventionen med stadga för Europaskolorna som skulle tyda 
på motsatsen, särskilt eftersom artikel 5 i konventionen bara innebär erkännande inom 
medlemsstaternas territorium av antalet år med slutförda studier vid Europaskolorna och 
examensbevis och intyg i samband med detta, i enlighet med en jämförelsetabell.

Europaskolornas styrelse, som är det beslutsfattande organet för det mellanstatliga samarbetet 
inom systemet med Europaskolor och sammansatt av företrädare för medlemsstaterna och 
kommissionen, har dock tillsatt en arbetsgrupp för reform av studentexamen som bland annat 
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diskuterar en översyn av det nuvarande betygssystemet, väl medveten om de svårigheter som 
vissa innehavare av en studentexamen haft i vissa medlemsstater vid ansökan till ett 
universitet, såsom i Spanien.

5. Kommissionens andra kompletterande svar, mottaget den 28 februari 2015

Utskottet har begärt ett ytterligare meddelande från kommissionen efter svaret från de spanska 
myndigheterna och framställarens reaktion på detta svar. 

De spanska myndigheterna påpekar att den omtvistade omräkningformeln är nödvändig för att 
jämföra de akademiska resultaten mellan elever från mycket olika utbildningssystem. De 
understryker att de betyg som elever från andra utbildningssystem fått inte på något sätt sänks 
genom användningen av denna formel. De avvisar såsom ogrundat framställarens påstående 
att den nivå som krävs för Europaskolorna är mer krävande än för andra, eftersom ett betyg på 
60 procent krävs för godkännande. De spanska myndigheterna konstaterar slutligen att 
avdelningen för förvaltningsrättsliga mål vid Audiencia Nacional avvisade ett överklagande 
med liknande påståenden i en dom från mars 2012. 

Framställaren anför i huvudsak samma argument som i sin ursprungliga framställning. Han 
drar slutsatsen att elever från Europaskolorna diskrimineras när det gäller antagning till 
spanska universitet, främst eftersom deras resultat sänks när omräkningsformeln tillämpas, då 
den mer krävande nivå som gäller inom Europaskolsystemet inte beaktas på vederbörligt sätt. 
Framställaren motsätter sig också flera av slutsatserna från Audiencia Nacional och påpekar 
att domen inte är slutgiltig.

Kommissionen noterar att de argument som framställaren för fram i allt väsentligt är 
desamma som de som kommissionen redan bemött i sitt tidigare meddelande. Den rapport 
som utskottet tagit emot från de spanska myndigheterna ifrågasätter inte på något sätt 
kommissionens slutsatser. 

Kommissionen anser därför att dessa ytterligare uppgifter inte ändrar den ståndpunkt som 
uttrycks i dess tidigare meddelande till utskottet.


