
CM\866763LV.doc PE423.694v04-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

6.5.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1066/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Dimitrios 
Antoniou, par diskrimināciju pilsonības dēļ saistībā ar uzņemšanu Atklātajā 
Oksfordas Universitātē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir grieķu doktors, kas vēlas turpināt nākamo studiju kursu filozofijā.
Viņš sūdzas, ka Atklātajā Universitātē Oksfordā ārvalstu studentiem pieprasa tādu maksu, kas 
aptuveni divkārt pārsniedz britu studentu maksāto summu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka šī situācija ir pretrunā ES principiem par vienlīdzīgu pieeju izglītībai, kuri aizliedz 
diskrimināciju, un tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 20. martā

„Lūgumraksts attiecas uz diskrimināciju, ar ko saskāries pilsonis, Grieķijas valstspiederīgais, 
vēloties iestāties Oksfordas Bruksa institūtā un Atklātajā Universitātē. Lūgumraksta 
iesniedzējs sūdzas, ka viņam vajadzējis maksāt iestāšanās maksu, kas atbilst „Kontinentālās 
Eiropas maksai” un ir augstāka par „Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem noteikto maksu”.
Patiešām, šķiet, ka iestāšanās maksa Atklātajā Universitātē 2008. gadā sasniedza GBP 2125 
studentiem no citām dalībvalstīm, turpretī Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem šī maksa bija 
tikai GBP 1285. Iestāšanās maksa Oksfordas Bruksa institūtā tajā pašā periodā sasniedza 
GBP 9570 studentiem no citām dalībvalstīm, turpretī GBP 4870 — studentiem, kas dzīvo 
Apvienotajā Karalistē.
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Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, šķiet, ka apstrīdētie noteikumi 
varētu veidot netiešu diskrimināciju, ko aizliedz Kopienas tiesības.

Saskaņā ar Tiesas praksi attiecībā uz finansiālajiem nosacījumiem, kas skar skolēnus un 
studentus, jāizšķir, no vienas puses, maksa, kas tieši saistīta ar piekļuvi izglītībai, un, no otras 
puses, studentu vai skolēnu uzturēšanās izdevumi. Attiecībā uz iestāšanās un mācību maksu 
(kas tieši saistīta ar piekļuvi izglītībai), pastāv vispārējs noteikums, ka jautājumā par šo maksu 
ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ saskaņā ar EK līguma 12. pantu1.

Jāpiebilst, ka no pastāvīgās judikatūras izriet, ka noteikumi par vienlīdzīgu attieksmi aizliedz 
ne vien atklātu diskrimināciju pilsonības dēļ, bet arī jebkādu slēptu diskriminācijas formu, 
kas, piemērojot citus izšķiršanas kritērijus, rada to pašu rezultātu2. Tas attiecas uz nosacījumu 
par dzīvesvietu, kas savā būtībā var radīt nelabvēlīgus apstākļus īpaši Kopienas pilsoņiem3.
Šāda netieša diskriminācija var tikt attaisnota vienīgi gadījumā, ja tā pamatojas uz 
objektīviem apsvērumiem neatkarīgi no iesaistīto personu tautības un ja tā ir nepieciešama un 
samērīga ar likumīgu mērķi.

Tādējādi, lai padziļinātu analīzi par Komisijas uzmanības lokā nonākušo situāciju, tā plāno 
sazināties ar atbildīgajām Apvienotās Karalistes varas iestādēm, lai iegūtu paskaidrojumus par 
minētajiem noteikumiem un rastu risinājumu, kas būtu saskaņā ar Kopienas tiesībām.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Komisijas izmeklēšanā konstatēts, ka iestāšanās maksa Oksfordas Bruksa institūtā ir vienāda 
gan studentiem, kas ir Apvienotās Karalistes valstspiederīgie, gan citiem Savienības 
pilsoņiem. Tādēļ iestāšanās maksa Oksfordas Bruksa institūtā ir saderīga ar ES tiesību aktiem, 
kas nosaka, ka Savienības pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas uzņēmējā dalībvalstī, ir jāsaņem 
vienlīdzīga attieksme ar konkrētās dalībvalsts valstspiederīgajiem attiecībā uz noteikumiem 
par piekļuvi augstākajai un universitātes izglītībai.

Attiecībā uz Atklātās Universitātes prasīto iestāšanās maksu, Komisijas izmeklēšanā 
konstatēts, ka pret studentiem, kas ir Apvienotās Karalistes iedzīvotāji, Īrijas iedzīvotāji un 
Kontinentālās Eiropas iedzīvotāji, tiek īstenota atšķirīga attieksme. Šāda atšķirīgā attieksme 
var būt Savienības tiesību aktu pārkāpums. Patiesi, Komisija uzskata, ka tālmācības jomā, 
kopsakarā aplūkojot LESD 18., 20. un 165. pantu, visiem ES pilsoņiem ir jāsaņem vienlīdzīga 
attieksme attiecībā uz noteikumiem par piekļuvi izglītībai un jo īpaši saistībā ar iestāšanās 
maksu.

No pastāvīgās judikatūras izriet, ka noteikumi par vienlīdzīgu attieksmi aizliedz ne vien 
atklātu diskrimināciju pilsonības dēļ, bet arī jebkuru slēptu diskriminācijas formu, kas, 
piemērojot citus izšķiršanas kritērijus, rada tādu pašu rezultātu. Tas attiecas uz nosacījumu par 
dzīvesvietu, kas savā būtībā var radīt nelabvēlīgus apstākļus īpaši Savienības dalībvalstu 
pilsoņiem. Kopienu Tiesa ir uzvērusi, ka šāda netieša diskriminācija, atšķirīga attieksme var 

                                               
11988. gada 21. jūnija spriedums Lair lietā 39/86, sk. arī 1985. gada 13. februāra spriedumu 
Gravier lietā 293/8321.
2 1974. gada 12. februāra spriedums Sotgiu lietā 152/73, 11. punkts.
3 2003. gada 16. janvāra spriedums lietā C-388/01, Komisija pret Itāliju, 14. punkts.
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tikt attaisnota vienīgi gadījumā, ja tā pamatojas uz objektīviem apsvērumiem neatkarīgi no 
iesaistīto personu tautības un ja tā ir nepieciešama un samērīga ar likumīgu mērķi.

Šajā sakarā Komisija vērsās pie Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, lai 
nodrošinātu Savienības tiesību pareizu piemērošanu šajā lietā.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī

„Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Apvienoto Karalisti, lai rastu risinājumu, kas 
atbilstu ES tiesību normām. Šajā nolūkā 2010. gada 4. jūnijā Lielbritānijas varas iestādēm tika 
nosūtīts pamatots atzinums, uz kuru 2010. gada 3. augustā saņemta atbilde, kurā paskaidrots, 
ka iestāšanās maksa valsts iedzīvotājiem un ārzemniekiem atšķiras papildu izmaksu dēļ, kas 
saistītas ar semināru un eksāmenu rīkošanu citās ES valstīs.

Komisija pašlaik analizē Apvienotās Karalistes sniegtās ziņas, lai noteiktu Apvienotās 
Karalistes ieviesto pasākumu samērīgumu.”

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

„Savā atbildē uz Komisijas nosūtīto pamatoto atzinumu Lielbritānijas varas iestādes paziņoja 
Komisijai, ka Atklātā Universitāte ir apņēmusies samazināt valsts iedzīvotājiem un 
ārzemniekiem paredzētās iestāšanās maksas atšķirības, ārzemnieku gadījumā pievienojot tai 
tikai papildu izmaksas, kas saistītas ar semināru un eksāmenu rīkošanu citās ES valstīs. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija 2011. gada 27. janvārī pieņēma lēmumu slēgt šo 
lietu, uzskatot, ka atlikušās iestāšanās maksas atšķirības ir objektīvi pamatotas.”


