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Suġġett: Petizzjoni 1066/2008, ippreżentata minn Dimitrios Antoniou, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar diskriminazzjoni minħabba nazzjonalità b’rabta mar-reġistrazzjoni 
mal-Open University ta’ Oxford

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tabib Grieg li jixtieq isegwi kors ta’ studju ulterjuri fil-filosofija. 
Jilmenta li l-istudenti barranin fl-Open University ta’ Oxford jeħtiġilhom iħallsu miżata li hija 
kważi d-doppju tal-ammont imħallas minn studenti Britanniċi. Il-petizzjonant iqis li din is-
sitwazzjoni hija kontra l-prinċipji Komunitarji li jipprojbixxu d-diskriminazzjoni u kontra l-
aċċess ugwali għall-edukazzjoni. Għaldaqstant huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jistħarreġ din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2008.

Il-petizzjoni hija dwar diskriminazzjoni mġarrba minn ċittadin ta’ nazzjonalità Griega li xtaq 
jinkiteb mal-Oxford Brookes Institute u mal-Open University. Il-petizzjonant jilmenta li huwa 
obbligat iħallas miżati msejħa “Continental Europe fees” li huma ogħla mill-“UK resident 
fees”. Fil-fatt, jidher li l-miżati għall-Open University fl-2008 ammontaw għal £2125 għall-
istudenti residenti fi Stati Membri l-oħra, filwaqt li kienu biss £1285 għar-residenti tar-Renju 
Unit. Min-naħa l-oħra, il-miżati għall-Oxford Brookes Institute ammontaw, għall-istess 
perjodu,  għal £9570 għall-istudenti residenti fi Stati Membri oħra meta mqabbla mal-£4870 
għall-istudenti residenti fir-Renju Unit.

Jidher, mill-fatti mgħoddija mill-petizzjonant, li r-regoli inkwistjoni jistgħu jikkostitwixxu 
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diskriminazzjoni indiretta pprojbita mil-liġi Komunitarja. 

Fil-fatt, skont il-każistika tal-Qorti, fir-rigward tal-kundizzjonijiet finanzjarji li għalihom
huma suġġetti l-alljievi u l-istudenti, trid issir distinzjoni bejn, min-naħa l-waħda, il-miżati 
marbuta direttament mal-aċċess għall-edukazzjoni, u min-naħa l-oħra, il-miżati għall-
edukazzjoni  stess tal-alljievi jew l-istudenti. Fir-rigward tal-miżati tal-aċċess u tat-tagħlim (li 
huma direttament marbuta mal-aċċess għall-edukazzjoni), ir-regola ġenerali hi li hija pprojbita 
kull diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità fir-rigward ta’ dawn il-miżati skont l-Artikolu 
12 tat-Trattat tal-KE1.

Minbarra dan, il-każistika turi li r-regoli tal-ugwaljanza tat-trattament jipprojbixxu mhux biss 
id-diskriminazzjoni li tidher ċara, abbażi tan-nazzjonalità, iżda wkoll kull għamla moħbija ta’ 
diskriminazzjoni li, bl-applikazzjoni ta’ kriterji oħra ta’ distinzjoni, twassal fil-fatt għall-istess 
riżultat2. Għalhekk, dan jgħodd għal kundizzjoni ta’ residenza, li min-natura tagħha stess,
tista’ tpoġġi fi żvantaġġ b’mod partikolari ċ-ċittadini Komunitarji3. Diskriminazzjoni indiretta 
bħal din tista’ tkun iġġustifikata biss jekk din tkun ibbażata fuq kunsidrazzjonijiet oġġettivi, 
indipendenti min-nazzjonalità tal-persuni kkonċernati u jekk tkun meħtieġa u proporzjonata 
għal objettiv leġittimu.

Għaldaqstant, sabiex tidħol aktar fil-fond fl-analiżi tagħha dwar is-sitwazzjoni ppreżentata
lilha, il-Kummissjoni ser tikkuntattja lill-awtoritajiet kompetenti tar-Renju Unit biex tikseb 
spjegazzjonijiet dwar ir-regoli inkwistjoni u tfittex soluzzjoni li tkun konformi mal-liġi 
Komunitarja.

                                               
1Sentenza tal-21 ta’ Ġunju 1988, Lair, Kawża 39/86, ara wkoll is-sentenza tat-13 ta’ Frar 1985 
fil-Kawża Gravier, 293/8321.
2 Sentenza tat-12 ta’ Frar 1974, Sotgiu, 152/73, punt 11
3 Sentenza tas-16 ta’ Jannar 2003, Il-Kummissjoni vs l-Italja, C-388/01, punt 14


