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Om: Andragende 1066/2008 af Dimitrios Antoniou, græsk statsborger, om 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i forbindelse med indskrivning på 
Open University i Oxford

1. Sammendrag

Andrageren er en græsk læge, der ønsker at videreuddanne sig i filosofi. Han påklager, at 
udenlandske studerende på det britiske Open University i Oxford afkræves et studiegebyr, der 
er næsten dobbelt så stort som det, de britiske studerende betaler. Andrageren mener, at dette 
forhold er i modstrid med EU's principper om forbud mod forskelsbehandling og lige adgang 
til uddannelse, og han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2008.

"Andragendet drejer sig om den forskelsbehandling, en græsk statsborger udsættes for ved 
tilmelding til Oxford Brookes University og Open University. Andrageren klager over, at han 
bliver pålagt at betale studiegebyrerne "Continental Europe fees", der er større end "UK 
resident fees". Det fremgår faktisk, at studiegebyret for Open University i 2008 var på 2 125 
engelske pund for studerende med bopæl i andre medlemsstater, mens det kun var på 1 285 
engelske pund for indbyggere i Det Forenede Kongerige. Studiegebyrerne for Oxford Brookes 
University var for samme periode på 9 570 engelske pund for studerende med bopæl i andre 
medlemsstater mod 4 870 engelske pund for studerende med bopæl i Det Forenede 
Kongerige.
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De oplysninger, som andrageren fremsætter, viser, at de pågældende regler kan udgøre en 
indirekte forskelsbehandling, som er forbudt i henhold til fællesskabsretten. 

Ifølge Domstolens retspraksis skal der, hvad angår de økonomiske betingelser, som elever og 
studerende pålægges, på den ene side skelnes mellem gebyrer, der er direkte knyttet til 
undervisningen, og på den anden side vedligeholdelsesudgifter for studerende og elever. Hvad 
angår tilmeldings- og studiegebyrer (der er umiddelbart forbundet med adgang til 
undervisningen), er den generelle regel, at enhver i nationaliteten begrundet 
forskelsbehandling, hvad angår disse gebyrer, er forbudt i henhold til EF-traktatens artikel 12.

Det er desuden fast restpraksis, at reglerne om ligebehandling både forbyder åbenlys 
forskelsbehandling begrundet i nationalitet og enhver form for skjult forskelsbehandling, som 
ved anvendelse af andre sondringskriterier faktisk fører til samme resultat1. Det gælder 
således for betingelsen om bopæl, der på grund af sin art kan være ugunstig navnlig for EU-
borgere2. En sådan indirekte forskelsbehandling kan kun begrundes, hvis den bygger på 
objektive hensyn uden tilknytning til de pågældende personers nationalitet, og hvis den er 
nødvendig og forholdsmæssig til et legitimt forfulgt mål.

For at uddybe analysen af den situation, som er genstand for sagen, agter Kommissionen 
derfor at tage kontakt til de kompetente myndigheder i Det Forenede Kongerige for at få 
forklaringer på de pågældende regler og finde en løsning, der er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten."

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Det fremgår af Kommissionens undersøgelse, at gebyrerne for tilmelding til Oxford Brookes 
University er de samme for britiske statsborgere og EU-borgere. Det betyder, at 
tilmeldingsgebyrerne ved Oxford Brookes University er i overensstemmelse med 
fællesskabsrettens bestemmelser, hvoraf det fremgår, at enhver EU-borger, der opholder sig 
lovligt på værtsmedlemsstatens område, skal behandles på lige fod med statsborgere i den 
pågældende medlemsstat, for så vidt angår adgang til videregående uddannelse og 
universitetsuddannelse.

For så vidt angår de tilmeldingsgebyrer, som Open University opkræver, bekræfter 
Kommissionens undersøgelse, at der udøves forskelsbehandling mellem de studerende, der 
bor i Det Forenede Kongerige, dem, der bor i Irland, og endelig dem, der bor på det 
europæiske fastland. Denne forskelsbehandling kunne udgøre en krænkelse af EU-retten. 
Kommissionen mener, at med udgangspunkt i en kombination af artikel 18, 20 og 165 i TEUF 
skal alle europæiske borgere på fjernuddannelsesområdet behandles lige med hensyn til 
adgangen til studier, herunder tilmeldingsgebyrer. 

Det er fast restpraksis, at reglerne om ligebehandling både forbyder åbenlys 
forskelsbehandling begrundet i nationalitet og enhver form for skjult forskelsbehandling, som 
ved anvendelse af andre sondringskriterier faktisk fører til samme resultat. Det gælder således 

                                               
1 Dom af 12. februar 1974, Sotgiu, 152/73, stk. 11.
2 Dom af 16. januar 2003, Kommissionen mod Italien, C-388/01, stk. 14.
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for betingelsen om bopæl, der på grund af sin art kan være ugunstig, navnlig for EU-
medlemsstaternes borgere. Domstolen har understreget, at en sådan indirekte 
forskelsbehandling kan begrundes, hvis den bygger på objektive hensyn uden tilknytning til 
de pågældende personers nationalitet, og hvis den er nødvendig og forholdsmæssig til et 
legitimt forfulgt mål.

I lyset heraf har Kommissionen kontaktet de kompetente myndigheder i Det Forenede 
Kongerige med henblik på at sikre sig, at EU-retten anvendes korrekt i denne sag."

5. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

Kommissionen har indledt overtrædelsesprocedure mod Det Forenede Kongerige med henblik 
på at finde en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten. Med henblik herpå sendtes 
der den 4. juni 2010 en begrundet udtalelse til de britiske myndigheder, som svarede herpå 
den 3. august 2010 og begrundede forskellene i tilmeldingsgebyrerne mellem studerende med 
bopæl i Det Forenede Kongerige og studerende med bopæl uden for Det Forenede Kongerige 
med de ekstra udgifter, der er forbundet med at tilrettelægge seminarer og eksamener i andre 
EU-lande. 

Kommissionen er i færd med at undersøge de nye elementer, som Det Forenede Kongerige 
har fremlagt. Undersøgelsen vedrører forholdsmæssigheden af de foranstaltninger, som Det 
Forenede Kongerige har indført. 

6. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011. (REV. III)

De britiske myndigheder har i deres svar til Kommissionens begrundede udtalelse meddelt, at 
Open University har forpligtet sig til at mindske forskellene i tilmeldingsgebyrerne mellem 
studerende med bopæl i Det Forenede Kongerige og studerende med bopæl uden for Det 
Forenede Kongerige, således at de udelukkende afspejler de ekstra udgifter, der er forbundet 
med at tilrettelægge seminarer og eksamener i andre EU-lande. På grundlag heraf har 
Kommissionen, idet den betragter de resterende forskelle som værende objektivt begrundede, 
den 27. januar 2011 vedtaget en afgørelse om at henlægge overtrædelsesproceduren i 
forbindelse med denne sag.


