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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1066/2008, ingiven av Dimitrios Antoniou (grekisk medborgare), 
om diskriminering på grund av nationalitet i samband med inskrivning vid 
”Open University” i Oxford

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är grekisk läkare, önskar vidareutbilda sig i filosofi. Han klagar på att 
utländska studenter vid det brittiska ”Open University” i Oxford måste betala nästan dubbelt 
så hög studieavgift som de brittiska studenterna. Framställaren anser att detta strider mot EU:s 
principer om förbud mot diskriminering och lika tillgång till utbildning och ber därför 
Europaparlamentet att ta sig an ärendet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 16 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen rör den diskriminering som en grekisk medborgare utsatts för när han ville 
skriva in sig vid Oxford Brookes Institute och vid ”Open University”. Framställaren klagar 
över att han måste betala en inskrivningsavgift (”Continental Europe fees”) som är högre än 
den som brittiska studenter får betala (”UK Resident fees”). I själva verket uppgick 
inskrivningsavgiften för ”Open University” år 2008 till 2 125 brittiska pund för studenter från 
andra medlemsstater jämfört med bara 1 285 brittiska pund för brittiska medborgare. 
Inskrivningsavgiften för Oxford Brookes University uppgick under samma period till 
9 570 brittiska pund för studenter från andra medlemsstater jämfört med 4 870 brittiska pund 
för brittiska studenter.
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Enligt den information som framställaren lämnat verkar det som om dessa regler kan leda till 
indirekt diskriminering vilket är förbjudet enlig gemenskapsrätten. 

Enligt domstolens rättspraxis när det gäller de finansiella villkor som tillämpas för elever och 
studenter bör åtskillnad göras mellan avgifter som måste betalas för att få tillträde till 
utbildningen och avgifter för studenternas eller elevernas uppehälle. När det gäller 
inskrivnings- och kursavgifter (som måste betalas för att få tillträde till utbildningen) är den 
allmänna regeln att all diskriminering på grund av nationalitet vad dessa avgifter beträffar är 
förbjuden i kraft av artikel 12 i EG-fördraget1.

För övrigt framgår det av fast rättspraxis att bestämmelserna om likabehandling inte bara 
förbjuder öppen diskriminering på grund av nationalitet utan även varje form av dold 
diskriminering som, genom tillämpning av andra kriterier, faktiskt leder till samma resultat2. 
Detsamma gäller för krav som rör bosättning som till sin natur kan leda till att 
EU-medborgare särskilt missgynnas3. En sådan indirekt diskriminering kan endast vara 
motiverad om den baseras på objektiva grunder som är oberoende av berörda personers 
nationalitet och som står i proportion till det legitima syfte som eftersträvas.

För att få ytterligare uppgifter om den situation som kommissionen informerats om avser 
kommissionen följaktligen att kontakta behöriga myndigheter i Storbritannien för att få 
förtydliganden om ifrågavarande bestämmelser och för att finna en lösning som är förenlig 
med gemenskapsrätten.

                                               
1 Dom av den 21 juni 1988 i mål 39/86, Sylvie Lair mot Universität Hannover. Se även dom av 
den 13 februari 1985 i mål 293/8321, Gravier mot Ville de Liège.
2 Dom av den 12 februari 1974 i mål 152/73, Giovanni Maria Sotgiu mot Deutsche Bundespost, punkt 11.
3 Dom av den 16 januari 2003 i mål C-388/01, kommissionen mot Italien, punkt 14.


