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Tema: Peticija Nr. 1066/2008 dėl diskriminacijos dėl pilietybės stojant į Atvirąjį 
Oksfordo universitetą, kurią pateikė Graikijos pilietis Dimitrios Antoniou

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra graikų kilmės gydytojas, norintis papildomai mokytis filosofijos. Jis 
apgailestauja, kad Atvirojo Oksfordo universiteto studentai ne Jungtinės Karalystės piliečiai 
turi sumokėti beveik du kartus didesnį stojamąjį mokestį nei studentai Jungtinės Karalystės 
piliečiai. Peticijos pateikėjas mano, kad tokios taisyklės prieštarauja Bendrijos principams 
drausti diskriminaciją ir suteikti lygias teises į išsilavinimą. Taigi jis prašo Europos 
Parlamento tirti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. kovo 20 d.

„Peticija susijusi su diskriminacija, kurią patiria Graikijos pilietis, norintis stoti į Oksfordo 
Brukso institutą ir į Atvirąjį Oksfordo universitetą. Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad jis 
privalo mokėti stojamąjį mokestį, kuris taikomas žemyninės Europos šalių piliečiams ir yra 
didesnis nei mokestis, taikomas Jungtinės Karalystės piliečiams. Iš tiesų, 2008 m. stojamasis 
mokestis stojant į Atvirąjį Oksfordo universitetą kitų valstybių narių piliečiams siekė 
2 125 GBP, o Jungtinės Karalystės piliečiams –  1 285 GBP. Stojamasis mokestis stojant į 
Oksfordo Brukso universitetą kitų valstybių narių piliečiams siekė 9 570 GBP, o Jungtinės 
Karalystės piliečiams – 4 870 GBP.

Atsižvelgiant į peticijos pateikėjo pateiktus duomenis, atrodo, kad nagrinėjamomis 
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taisyklėmis gali būti sukurta netiesioginė diskriminacija, kuri yra draudžiama pagal Bendrijos 
teisę. 

Iš tiesų, pagal Teisingumo Teismo praktiką, dėl klausimų, susijusių su moksleivių ir studentų
mokestinėmis prievolėmis, reikia atskirti, iš vienos pusės, išlaidas, tiesiogiai susijusias su 
teise į išsilavinimą, ir iš kitos pusės, išlaidas, skirtas studentams ar moksleiviams išlaikyti. 
Kalbant apie stojimo mokestį ir mokestį už mokslą (šie mokesčiai yra tiesiogiai susiję su teise 
į išsilavinimą), remiantis bendrąja taisykle, pagal EB steigimo sutarties 12 straipsnį dėl šių 
mokesčių draudžiama bet kokia diskriminacija dėl pilietybės1.

Be to, pagal nusistovėjusią teismų praktiką, pagal vienodo vertinimo taisykles draudžiama ne 
tik atvira diskriminacija dėl nacionalinės priklausomybės, bet ir bet kokios kitos paslėptos 
diskriminacijos formos, kuriomis, pritaikius kitus atskyrimo kriterijus, iš esmės pasiekiamas 
toks pats rezultatas2. Taigi pagrindinės gyvenamosios vietos sąlyga pagal savo pobūdį gali 
pakenkti visų pirma Bendrijos piliečiams3. Ši netiesioginė diskriminacija gali būti pateisinama 
tik tokiu atveju, jei ji paremta objektyviais motyvais, nesusijusiais su susijusių asmenų 
pilietybe, ir jeigu ji yra būtina ir suderinta su teisėtai siekiamu tikslu.

Taigi siekdama išsamiau išnagrinėti padėtį, kuriai Komisija dabar skiria dėmesį, Komisija 
ketina susisiekti su kompetentingomis Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis., kad gautų 
paaiškinimus apie nagrinėjamas taisykles ir rastų sprendimą, kuris būtų suderintas su 
Bendrijos teise.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Komisijai atlikus tyrimą paaiškėjo, kad stojant į Oksfordo Brukso institutą Jungtinės 
Karalystės piliečiams ir Europos Sąjungos piliečiams taikomos tokios pat stojimo teisės. Tai 
reiškia, kad Oksfordo Brukso instituto stojimo teisės atitinka Europos Sąjungos teisės 
nuostatas, kuriomis numatoma, kad visi Europos Sąjungos piliečiai, teisėtai gyvenantys 
priimančiosios valstybės narės teritorijoje, turi turėti tokias pačias teises į aukštąjį ir 
universitetinį išsilavinimą, kokias turi priimančiosios valstybės narės piliečiai.

Komisijai atlikus tyrimą dėl stojimo į Atvirąjį Oksfordo universitetą paaiškėjo, kad studentai 
iš Jungtinės Karalystės, studentai iš Airijos ir studentai iš kitų žemyninės Europos šalių turi 
skirtingas teises. Skirtingos teisės gali reikšti, kad pažeidžiama Europos Sąjungos teisė. Iš 
tiesų, Komisija mano, kad nuotolinio švietimo srityje, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
18, 20 ir 165 straipsniuose teigiama, kad visi Europos Sąjungos piliečiai turi turėti tokias 
pačias teisės į išsilavinimą sąlygas, ir ypač stojimo teisių sąlygas. 

Be to, pagal nusistovėjusią teismų praktiką, pagal vienodo vertinimo taisykles draudžiama ne 
tik atvira diskriminacija dėl nacionalinės priklausomybės, bet ir bet kokios kitos paslėptos 
diskriminacijos formos, kuriomis, pritaikius kitus atskyrimo kriterijus, iš esmės pasiekiamas 
toks pats rezultatas. Taigi pagrindinės gyvenamosios vietos sąlyga pagal savo pobūdį gali 

                                               
11988 m. bir˛elio 21 d. sprendimas Lair, 39/86, taip pat 1985 m. vasario 13 d. sprendimas 
Gravier, 293/8321.
2 1974 m. vasario 12 d. sprendimo Sotgiu, 152/73, 11 punktas.
3 2003 m. sausio 16 d. sprendimo Komisija prieö  Italiją, C-388/01, 14 punktas.
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pakenkti visų pirma kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams. Teismas pabrėžė, kad 
ši netiesioginė diskriminacija gali būti pateisinama tik tokiu atveju, jei ji paremta objektyviais 
motyvais, nesusijusiais su susijusių asmenų pilietybe, ir jeigu ji yra būtina ir suderinta su 
teisėtai siekiamu tikslu.

Taigi Komisija susisiekė su kompetentingomis Jungtinės Karalystės valdžios institucijomis, 
siekdama užtikrinti, kad šioje srityje būtų teisingai taikoma Europos Sąjungos teisė.“

5. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prie Jungtinę Karalystę, siekiant rasti sprendimą kaip 
atitikti Europos teisę. Todėl 2010 m. birželio 4 d. Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms 
buvo išsiųsta pagrįsta nuomonė, į kurią jie atsakė 2010 m. rugpjūčio 3 d., pagrįsdami 
stojamojo mokesčio, skirto Jungtinės Karalystės piliečiams ir kitų valstybių piliečiams, 
skirtumus, nurodydami, kad skirtumai susidaro dėl seminarų ir egzaminų organizavimo kitose 
Sąjungos valstybėse papildomų kaštų. 

Šiuo metu Komisija nagrinėja dokumentus, kuriuos pateikė Jungtinė Karalystė, ir analizuoja 
priemonių, kurias taikė JK, proporcingumą.“

6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos savo atsakyme į Komisijos nusiųstą pagrįstą 
nuomonę pranešė Komisijai apie Atvirojo Oksfordo universiteto įsipareigojimą sumažinti 
stojimo mokesčio, skirto Jungtinės Karalystės piliečiams ir kitų valstybių piliečiams, 
skirtumą, kad jis atspindėtų tik papildomas sąnaudas, susijusias su seminarų ir egzaminų 
organizavimu kitose Sąjungos valstybėse. Remdamasi šiais dokumentais Komisija, 
nusprendusi, kad likusieji skirtumai yra pateisinami dėl objektyvių priežasčių, 2011 m. sausio 
27 d. priėmė sprendimą užbaigti nagrinėti su šiuo klausimu susijusią bylą dėl pažeidimo.


