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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Christine Joyce Williams, brit állampolgár által benyújtott Petition 
1172/2008. számú petíció gyermeke tanulmányi támogatásáról 1. A petíció 

összefoglalása

A petíció benyújtójának lánya különlegesen tehetséges: alapfokú tanulmányait a többi 
ugyanilyen korú tanulóhoz képest gyorsabban befejezte, és már fiatalon megfelelt a tanköteles 
tanulókkal szemben támasztott követelményeknek. Most magasabb fokú tanulmányokat 
szeretne folytatni, ezért ennek pénzügyi következményei miatt tanulmányi támogatást 
kérvényezett. A támogatást azonban nem ítéltek meg neki, mert születésnapja (szeptember 5.) 
néhány nappal az idei tanév megnyitása (szeptember 2.) utánra esik, s így tanulmányai 
megkezdésekor hivatalosan túl fiatal lenne a támogatás folyósításához. A 2000/78/EK 
irányelvre hivatkozva a petíció benyújtója azt állítja, hogy lánya esetében az életkor miatti 
hátrányos megkülönböztetés – legalábbis közvetett – formájáról van szó, mivel a brit 
hatóságok egyrészről elismerik, hogy a lánya felsőfokú tanulmányokat folytathat, de 
másrészről megakadályozzák ezt azáltal, hogy megtagadják tőle a tanulmányi költségek 
fedezésére szolgáló támogatást. A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy lánya – egy „tanulmányaiban előrehaladott” gyermek –
életkoron alapuló, közvetett megkülönböztetés áldozata, mivel a brit hatóságok egyrészt 
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elismerik, hogy lánya felvételt nyerhet egy felsőoktatási intézménybe, másrészt viszont ebben 
akadályozzák azáltal, hogy megtagadják tőle a tanulmányi költségek fedezésére szolgáló 
támogatást. A petíció benyújtója szerint ez az életkor tekintetében a 2000/78/EK irányelv 
megsértésének minősül.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv tilt minden közvetlen vagy 
közvetett, valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló hátrányos megkülönböztetést. 

A 3. cikk értelmében az irányelv hatálya az alábbiakra terjed ki:

a) a munkavállaláshoz, önálló vállalkozáshoz, a foglalkozáshoz való hozzájutás feltételei, 
beleértve a kiválasztási és toborzási feltételeket, bármely tevékenységi ágban és a szakmai 
hierarchia minden szintjén, beleértve az előmenetelt is;
b) a pályaválasztási tanácsadás, a szakképzés, a szakmai továbbképzés és az átképzés –
beleértve a szakmai gyakorlatot – minden formájához való hozzájutás;
c) alkalmazási és munkakörülmények, beleértve az elbocsátást és a díjazást;
d) tagság vagy részvétel a munkavállalók vagy a munkaadók szervezeteiben vagy bármely 
szervezetben, amelynek tagjai egy bizonyos szakmát gyakorolnak, beleértve az ilyen 
szervezetek által nyújtott ellátásokat is.

A 3. cikk (3) bekezdése kimondja:

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni semmilyen állami rendszerek vagy azzal egyenrangú 
egyéb rendszerek kifizetéseire, beleértve az állami szociális biztonsági és a szociális védelmi 
rendszereket is.

Következtetés

Az oktatáshoz való hozzáférés mint olyan nem tartozik a 2000/78/EK irányelv hatálya alá, 
amely a szakképzésre korlátozódik. Ezenfelül az irányelv nem vonatkozik semmilyen állami 
rendszerek vagy azzal egyenrangú egyéb rendszerek kifizetéseire, beleértve az állami 
szociális biztonsági és a szociális védelmi rendszereket is. Következésképpen, figyelembe 
véve a petíció benyújtója által adott tájékoztatást – aki tanulmányi támogatásért folyamodik –, 
nem állapítható meg a szóban forgó irányelv megsértése. 

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a vallásra és meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvéről szóló új 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat kifejezetten kiterjed majd az oktatás területére. A 
Bizottság által javasolt változat tiltja az életkoron alapuló megkülönböztető bánásmódot, 
kivéve, ha az törvényes cél által igazolható, és a cél elérésére irányuló eszközök megfelelők 
és szükségesek. A szóban forgó irányelvtervezet megvitatása jelenleg folyik a Tanácsban.


