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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 1066/2008, Dimitrios Antoniou, Kreikan kansalainen, 
kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä Oxfordissa sijaitsevan avoimen 
yliopiston ilmoittautumisen yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on kreikkalainen tohtori, joka haluaa suorittaa filosofian jatko-opintoja. 
Hän valittaa, että Oxfordissa sijaitsevassa Yhdistyneen kuningaskunnan avoimessa 
yliopistossa ulkomaisia opiskelijoita vaaditaan maksamaan lukukausimaksu, joka on lähes 
kaksinkertainen brittiläisten opiskelijoiden maksuun verrattuna. Vetoomuksen esittäjä katsoo 
tilanteen olevan vastoin EU:n periaatteita, joissa kielletään syrjintä ja mahdollistetaan 
tasavertainen koulutukseen pääsy. Siksi hän pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2008

Vetoomus koskee Kreikan kansalaisen kokemaa syrjintää hänen halutessaan ilmoittautua 
Oxford Brookes -yliopistoon ja avoimeen yliopistoon. Vetoomuksen esittäjä valittaa, että 
hänen täytyy maksaa mannereurooppalaisten opiskelijoiden "Continental Europe fees" 
-opintomaksut, jotka ovat korkeammat kuin brittiläisten opiskelijoiden "UK resident fees" 
-opintomaksut. Näyttää olevan niin, että Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa kirjoilla 
olevien opintomaksut avoimessa yliopistossa olivat 2125 puntaa vuonna 2008, kun taas 
brittiläisten opiskelijoiden vastaavat maksut olivat ainoastaan 1285 puntaa. Muissa 
jäsenvaltioissa kirjoilla olevien opiskelijoiden opintomaksut Oxford Brookes -yliopistossa 
taas olivat samana vuonna 9570 puntaa verrattuna brittiläisten opiskelijoiden maksamaan 
4870 punnan opintomaksuun.   
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Vetoomuksen esittäjän komissiolle toimittamien tietojen perusteella näyttää siltä, että kyseiset 
säännöt ovat mahdollisesti epäsuorasti syrjiviä, mikä on yhteisön lainsäädännön vastaista. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen opiskelijoiden ja oppilaiden taloudellisia olosuhteita 
koskevan oikeuskäytännön mukaan on erotettava toisistaan toisaalta kulut, jotka liittyvät 
välittömästi koulutukseen pääsyyn, ja toisaalta opiskelijoiden ja oppilaiden 
toimeentulokustannukset. Mitä tulee ilmoittautumis- ja lukukausimaksuihin (jotka liittyvät 
välittömästi koulutukseen pääsyyn), yleissääntö on, että kaikki kansalaisuuteen perustuva 
syrjintä näiden maksujen yhteydessä on kielletty EY:n perustamissopimuksen 12 artiklan 
mukaisesti1.

Toisaalta tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti yhdenvertaisen kohtelun 
turvaavissa säännöissä kielletään paitsi kansalaisuuteen perustuva avoin syrjintä myös 
peitellyn syrjinnän muodot, joissa muita erotteluperusteita soveltaen päädytään tosiasiassa 
samaan tulokseen2. Näin ollen asumista koskeva ehto saattaa asettaa erityisesti Euroopan 
unionin kansalaiset epäedulliseen asemaan3. Tällaista välillistä syrjintää ei voida perustella 
kuin siinä tapauksessa, että se perustuu puolueettomiin näkökohtiin, jotka eivät riipu kyseisten 
henkilöiden kansalaisuudesta, ja jos se on välttämätöntä ja suhteutettu oikeutetusti 
tavoiteltavaan päämäärään.

Näin ollen komissio aikoo olla yhteydessä Yhdistyneen kuningaskunnan vastuullisiin 
viranomaisiin täydentääkseen selvitystään tilanteesta, joka on saatettu sen tietoon, ja 
saadakseen selvityksen kyseisistä säännöistä ja löytääkseen ratkaisun, joka olisi yhteisön 
lainsäädännön mukainen.

                                               
1Tuomio 21.6.1988, asiassa 39/86, Lair, katso myös tuomio 13.2.1985, asiassa 293/8321, 
Gravier.
2Tuomio 12.2.1974, asiassa 152/73, Sotgiu, 11 kohta.
3Tuomio 16.1.2003, asiassa C-388/01, komissio vastaan Italia, 14 kohta.


