
CM\777667PL.doc PE423.694

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

20.03.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1066/2008, którą złożył Dimitrios Antoniou (Grecja), w sprawie 
dyskryminacji ze względu na narodowość w związku z przyjęciem na Otwarty 
Uniwersytet w Oksfordzie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję to grecki lekarz, który pragnie kontynuować studia w dziedzinie filozofii. 
Skarży się on, że zagraniczni studenci na brytyjskim Otwartym Uniwersytecie w Oksfordzie 
muszą uiszczać opłatę, która jest niemal dwa razy wyższa od kwoty płaconej przez studentów 
brytyjskich. Składający petycję uważa, że sytuacja ta jest sprzeczna z zasadami UE 
zakazującymi dyskryminacji i dotyczącymi równego dostępu do edukacji. Dlatego zwraca się 
on do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu)

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja dotyczy dyskryminacji wobec obywatela Grecji, który chciał zapisać się na studia 
w Oxford Brookes Institute i na Otwartym Uniwersytecie w Oksfordzie. Składający petycję 
twierdzi, że został zobowiązany do opłacenia wpisowego dla studentów z „Europy 
kontynentalnej”, które jest wyższe niż dla „mieszkańców Wielkiej Brytanii”. Okazuje się 
bowiem, że wpisowe na Otwarty Uniwersytet wynosiło w 2008 r. 2 125 £ dla studentów 
z innych państw członkowskich, podczas gdy mieszkańcy z Wielkiej Brytanii płacili jedynie
1 285 £. Wpisowe na Oxford Brookes University wynosiło z kolei w tym samym czasie
9 570 £ dla studentów z innych państw członkowskich w porównaniu z 4 870 £ dla 
mieszkańców Wielkiej Brytanii.
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Z danych dostarczonych przez składającego petycję wynika, że opisane zasady mogą 
stanowić przykład pośredniej dyskryminacji zabronionej na mocy prawa wspólnotowego.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym warunków finansowych, którym podlegają 
uczniowie i studenci, należy bowiem rozróżnić z jednej strony opłaty związane bezpośrednio 
z dostępem do edukacji, a z drugiej strony koszty utrzymania studentów czy uczniów. Co się 
tyczy wpisowego i czesnego (czyli opłat związanych bezpośrednio z dostępem do edukacji), 
ogólna zasada jest taka, że wszelka dyskryminacja ze względu na narodowość w dziedzinie 
opłat jest zabroniona na mocy art. 12 traktatu WE1.

Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zasada równego traktowania zabrania nie 
tylko jawnej dyskryminacji ze względu na narodowość, lecz także wszelkich ukrytych form 
dyskryminacji, które poprzez stosowanie innych kryteriów rozróżniających powodują de facto 
ten sam skutek2. Tak jest w przypadku warunku dotyczącego miejsca zamieszkania, który ze 
swej natury prowadzi do gorszego traktowania w szczególności obywateli Wspólnoty3. Taka 
forma pośredniej dyskryminacji może być uzasadniona jedynie w przypadku, gdy opiera się 
na obiektywnie uzasadnionych przesłankach niezależnych od narodowości zainteresowanych 
osób oraz jest konieczna i proporcjonalna do uzasadnionego zamierzonego celu.

W związku z powyższym Komisja Europejska, w celu pogłębienia swojej analizy sytuacji, na 
którą zwrócono jej uwagę, zamierza skontaktować się z właściwymi władzami brytyjskimi, 
aby uzyskać wyjaśnienia odnośnie do zasad będących przedmiotem sprawy oraz aby znaleźć 
rozwiązanie, które byłoby zgodne z prawem wspólnotowym.

                                               
1Wyrok z dnia 21 czerwca 1988 r., Lair, sprawa 39/86, zobacz również wyrok z dnia 13 lutego 1985 r. w sprawie 
Gravier, 293/8321.
2 Wyrok z dnia 12 lutego 1974 r., Sotgiu, 152/73, punkt 11.
3 Wyrok z dnia 16 stycznia 2003 r., Komisja przeciwko Włochom, C-388/01, punkt 14.


