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Temats: Lūgumraksts Nr. 1172/2008, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā
Christine Joyce Williams, par iztikas pabalstu viņas bērnam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējas meita ir ļoti apdāvināts bērns, kas beidza pamatskolu daudz ātrāk 
nekā citi tāda paša vecuma skolēni un kura jau agrā vecumā atbilda visām obligātās izglītības 
prasībām bērniem. Meita vēlas iestāties augstskolā un ir pieteikusies iztikas pabalstam, lai 
apmaksātu šo izglītību. Tomēr viņai to nepiešķīra, jo viņas dzimšanas diena (5. septembris) ir 
dažas dienas pēc tekošā akadēmiskā gada sākuma (2. septembris), kas nozīmē, ka kursa 
sākumā viņa oficiāli ir pārāk jauna, lai viņai piešķirtu pabalstu. Atsaucoties uz Direktīvu 
2000/78/EK, lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka viņas meita ir vismaz netiešas vecuma 
diskriminācijas upuris, jo Lielbritānijas iestādes no vienas puses atzīst, ka viņas meitu var 
uzņemt augstākās izglītības iestādē, bet no otras puses attur viņu no tās apmeklēšanas, liedzot 
pabalstu šīs izglītības iegūšanas izmaksu segšanai. Lūgumraksta iesniedzēja pieprasa Eiropas 
Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņas meita, kura ir akadēmiski ļoti attīstīts bērns, ir 
netiešas vecuma diskriminācijas upuris, jo Lielbritānijas varas iestādes, no vienas puses, 
atzīst, ka viņas meitu var uzņemt augstākās izglītības iestādē, bet, no otras puses, attur viņu no 
tās apmeklēšanas, liedzot viņai pabalstu šīs izglītības iegūšanas izmaksu segšanai. 
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Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tas ir Direktīvas 2000/78/EK pārkāpums vecuma dēļ.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, aizliedz tiešu vai netiešu diskrimināciju reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.

Saskaņā ar 3. pantu direktīvu piemēro attiecībā uz:

a) nosacījumiem darba, pašnodarbinātības un profesijas iegūšanai, tai skaitā atlases 
kritērijiem un darbā pieņemšanas nosacījumiem, lai kāda būtu darbības nozare, un visos 
profesionālās hierarhijas līmeņos, ietverot paaugstināšanu amatā;
b) pieeju visu veidu un visu līmeņu profesionālajai informācijai, profesionālajai izglītībai, 
papildu profesionālajai izglītībai un pārkvalificēšanās iespējām, tai skaitā praktiskā darba 
pieredzei;
c) nodarbinātību un darba nosacījumiem, tai skaitā atlaišanu un atalgojumu;
d) līdzdalību un iesaistīšanos kādā darba ņēmēju vai darba devēju organizācijā vai jebkādā 
organizācijā, kuras biedri ir nodarbināti konkrētā profesijā, tai skaitā uz šādu organizāciju 
piešķirtajiem pabalstiem.

Saskaņā ar 3. panta 3. punktu:

Šī direktīva neattiecas uz nekādiem maksājumiem, ko veic saistībā ar valsts vai līdzīgām 
sistēmām, tostarp valsts sociālā nodrošinājuma vai sociālās aizsardzības sistēmām.

Secinājums

Izglītības iegūšana neietilpst Direktīvas 2000/78/EK darbības jomā, jo direktīva attiecas tikai 
uz profesionālo izglītību. Turklāt šī direktīva neattiecas uz nekādiem maksājumiem, ko veic 
saistībā ar valsts vai līdzīgām sistēmām, tostarp valsts sociālā nodrošinājuma vai sociālās 
aizsardzības sistēmām. Tādēļ šajā gadījumā, izvērtējot lūgumraksta iesniedzējas sniegto 
informāciju, kas vēlas saņemt izglītības uzturēšanas pabalstu, nav konstatējams direktīvas 
pārkāpums.

Komisija vēlas uzsvērt, ka priekšlikumā jaunajai Padomes direktīvai, kas īstenos vienlīdzīgas 
attieksmes principu starp personām neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas, tiks īpaši ietverta izglītības joma. Komisijas ierosinātā 
redakcija aizliedz dažādu attieksmi vecuma dēļ, ja vien tā ir attaisnota ar likumīgu mērķi, un 
līdzekļi šī mērķa sasniegšanai ir piemēroti un nepieciešami. Šīs direktīvas projekts šobrīd tiek 
apspriests Padomē.”


