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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1066/2008, внесена от Dimitrios Antoniou, с гръцко гражданство, 
относно дискриминация на база националност във връзка със записване в 
Open University в Оксфорд

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е гръцки лекар, който желае да продължи образованието си, 
като учи философия. Той изразява съжалението си по повод на факта, че от 
чуждестранните студенти в британския Open University в Оксфорд се изисква да 
плащат такса, която е почти два пъти по-голяма от сумата, която плащат британските 
студенти. Вносителят счита, че тази ситуация е в противоречие с принципите на ЕС, 
които забраняват дискриминацията и които се отнасят до равния достъп до 
образование, и моли Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2008 г.

Петицията се отнася до дискриминация на лице с гръцко гражданство, което желае да 
се запише в Oxford Brookes Institute и Open University. Вносителят на петицията 
възразява срещу факта, че е задължен да плати такса за записване, съответстваща на 
„Continental Europe fees“, която е по-висока от „UK resident fees“. Действително, 
изглежда че през 2008 г. таксата за записване в Open University е била 2125 британски 
лири за студенти от други държави-членки, докато за студенти от Обединеното 
кралство е била само 1285 британски лири. Таксата за записване в Oxford Brookes 
University за същия период е била 9570 британски лири за студенти от други държави-
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членки срещу 4870 британски лири за студенти от Обединеното кралство.

Предвид предоставената информация от вносителя на петицията изглежда, че 
въпросните правила могат да представляват непряка дискриминация, която е забранена 
от общностното право. 

Съгласно практиката на Съда по отношение на финансовите условия за ученици и 
студенти, следва да се направи разграничение между разходите, свързани пряко с 
достъпа до образование, от една страна, и разходите по издръжката на студенти или 
ученици, от друга страна. Относно таксите за записване или за обучение (които са 
пряко свързани с достъпа до образование), общото правило е, че всяка дискриминация 
на база националност във връзка с тези такси е забранена, съгласно член 12 от Договора 
за ЕО1.

Освен това, съгласно постоянната съдебна практика, правилата за равно третиране 
забраняват не само явните дискриминационни практики, основани на националност, но 
и всички прикрити форми на дискриминация, които чрез прилагане на други критерии 
за разграничаване фактически водят до същия резултат2. Такъв е случаят с условието за 
пребиваване, което по своето естество може да постави в неблагоприятно положение 
гражданите на Общността3. Такава непряка дискриминация може да бъде оправдана, 
само ако се основава на обективни съображения, които не са свързани с 
националността на засегнатите лица и ако тя е необходима и пропорционална на 
преследваната легитимна цел.

Следователно, за да изготви по-задълбочен анализ на предложения на вниманието й 
случай, Комисията предвижда да се обърне към компетентните органи в Обединеното 
кралство, за да получи обяснения във връзка с въпросните правила и да намери 
решение, което да е в съответствие с общностното право.

4. Отговор на Комисията, получен на 20 април 2008 г.

След проучване от страна на Комисията изглежда, че Oxford Brookes Institute 
предвижда еднаква такса за записване за британските студенти и за гражданите на 
Съюза. В това отношение таксата за записване в Oxford Brookes Institute е в 
съответствие с разпоредбите на правото на Съюза, които предвиждат, че всеки 
гражданин на Съюза, който пребивава законно на територията на приемащата държава-
членка, следва да се ползва с третиране, еднакво с третирането на гражданите на тази 
държава-членка по отношение на условията за достъп до висше образование.

Що се отнася до таксата за записване в Open University, проучването на Комисията 
потвърждава, че има разлика в третирането на студентите от Обединеното кралство, 
Ирландия и континентална Европа. Тази разлика в третирането би могла да 
представлява нарушение на правото на Съюза. Действително, Комисията счита, че в 
                                               
1Решение от 21 юни 1988 г. по дело Lair, 39/86, вж. също Решение от 13 февруари 1985 г. по дело Gravier, 
293/8321.
2 Решение от 12 февруари 1974 г. по дело Sotgiu, 152/73, точка 11
3 Решение от 16 януари 2003 г., Комисия/Италия, C-388/01, точка 14
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областта на дистанционното образование, съгласно съвместен прочит на членове 18, 20 
и 165 от Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС) всички граждани 
на Европа трябва да могат да се ползват с равно третиране що се отнася до условията за 
достъп до образование, и по-специално във връзка с таксите за записване. 

Съгласно постоянната съдебна практика правилата за равно третиране забраняват не 
само явните дискриминационни практики, основани на националност, но и всички 
прикрити форми на дискриминация, които чрез прилагане на други критерии за 
разграничаване фактически водят до същия резултат. Такъв е случаят с условието за 
пребиваване, което по своето естество може да постави в неблагоприятно положение 
гражданите на държави-членки на Съюза. Съдът е подчертал, че при наличието на 
непряка дискриминация, разлика в третирането може да бъде обоснована, ако се 
основава на обективни съображения, които не са свързани с националността на 
засегнатите лица, и ако тя е необходима и пропорционална с оглед на легитимна цел.

В тази връзка, Комисията се свърза с компетентните органи в Обединеното кралство, за 
да осигури правилното прилагане на правото на Съюза по отношение на настоящия 
случай.

5. Отговор на Комисията, получен на 9 декември 2010 г..

Комисията започна процедура за нарушение срещу Обединеното кралство, за да намери 
решение, съответстващо на правото на ЕС. За тази цел на 4 юни 2010 година на 
британските органи беше изпратено мотивирано становище и те отговориха на 3 август 
2010 година, като оправдаха разликите в таксите за записване за британските и 
чуждестранните студенти с допълнителните разходи, свързани с организацията на 
семинари и изпити в други страни от ЕС. 

Комисията продължава да анализира доказателствата, представени от Великобритания, 
и този анализ е насочен към пропорционалността на мерките, предприети от 
Обединеното кралство. 

6. Отговор от Комисията (REV. III), получен на 6 май 2011 г.

В своя отговор на обоснованото становище, изпратено от Комисията, британските 
органи уведомиха Комисията относно поетия от Open University ангажимент да намали 
разликите в таксите за записване за британските и чуждестранните студенти, така че да 
отразяват единствено допълнителните разходи, свързани с организацията на семинари 
и изпити в други страни от ЕС. Въз основа на тези елементи и като счита, че 
оставащите разлики са оправдани от обективни причини, на 27 януари 2011 г. 
Комисията взе решение за приключване на процедурата по нарушение, свързана с този 
случай.


