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Ref.: Petiția nr. 1066/2008, adresată de Dimitrios Antoniou, de cetățenie elenă, 
privind discriminarea pe motiv de naționalitate în legătură cu înscrierea la 
Open University din Oxford

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un medic elen care dorește să urmeze studii complementare de filosofie. 
Acesta se plânge că studenții străini de la Open University din Oxford sunt obligați să 
plătească o taxă de înscriere care este aproape dublă față de cea plătită de studenții britanici. 
Petiționarul consideră că această situație este contrară principiilor UE care interzic 
discriminarea și principiilor privind accesul egal la educație și, în consecință, solicită 
Parlamentului European să analizeze problema.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2008

Petiția face referire la discriminările resimțite de un cetățean de cetățenie elenă care și-a 
exprimat dorința de a se înscrie la Institutul Oxford Brookes și la Open University. 
Petiționarul reclamă obligația de a plăti taxe de înscriere ce corespund „Continental Europe 
fees” (taxe pentru Europa continentală) și care sunt mai mari decât „UK resident fees” (taxele 
pentru rezidenții în Regatul Unit). De fapt, se pare că taxele de înscriere la Open University se 
ridicau în 2008 la 2 125 £ pentru studenții rezidenți în alte state membre, în timp ce pentru 
studenții rezidenți în Regatul Unit taxa era de doar 1 285 £. În ceea ce privește taxele de 
înscriere la Oxford Brookes University, acestea erau, în aceeași perioadă, de 9 570 £ pentru 
studenții rezidenți în alte state membre și 4 870 £ pentru studenții rezidenți în Regatul Unit.



PE423.694v04-00 2/3 CM\866763RO.doc

RO

Ținând seama de detaliile comunicate de petiționar, se pare că regulile în cauză sunt 
susceptibile de a constitui potențiale discriminări indirecte, interzise de dreptul comunitar. 

Conform jurisprudenței Curții, în ceea ce privește condițiile financiare la care sunt supuși 
elevii și studenții, se impune a se face distincția, pe de o parte, între taxele ce țin direct de 
accesul la învățământ și, de cealaltă parte, de taxele de întreținere ale studenților sau elevilor. 
În ceea ce privește taxele de înscriere și de școlarizare (ce țin direct de accesul la învățământ), 
regula generală prevede că orice discriminare pe motiv de naționalitate cu privire la astfel de 
taxe este interzisă în virtutea articolului 12 din Tratatul CE1.

De altfel, în jurisprudența constantă, normele privind tratamentul egal interzic nu doar 
discriminările ostensibile, fondate pe criterii de naționalitate, ci și orice forme disimulate de 
discriminare, care, prin aplicarea altor criterii de diferențiere, produc de fapt aceleași 
rezultate2. Se pune astfel în discuție condiția reședinței, care, prin propria sa natură 
defavorizează în mod special cetățenii comunitari3. O astfel de discriminare indirectă nu poate 
fi justificată decât dacă se bazează pe motive obiective, independente de naționalitatea 
persoanelor implicate și dacă ea este necesară și urmărește un obiectiv legal.

Prin urmare, pentru a analiza în profunzime situația supusă atenției sale, Comisia 
intenționează să ia legătura cu autoritățile competente din Regatul Unit pentru a obține 
explicații cu privire la normele în cauză și pentru a găsi o soluție care să fie în conformitate cu 
dreptul comunitar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

În urma cercetărilor efectuate de Comisie, se pare că Oxford Brookes Institute percepe 
aceleași taxe de înscriere pentru studenții britanici ca și pentru rezidenții Uniunii Europene. În 
această privință, taxele de înscriere la Oxford Brookes Institute sunt conforme dispozițiilor 
dreptului Uniunii care prevăd că toți cetățenii Uniunii care locuiesc în mod legal pe teritoriul 
unui stat membru trebuie să beneficieze de tratament egal cu resortisanții statului membru în 
cauză în ceea ce privește condițiile de acces la învățământul superior și universitar.

Referitor la taxele de înscriere solicitate de Open University, ancheta Comisiei confirmă 
existența unui tratament diferențiat între studenții rezidenți în Regatul Unit, studenții rezidenți 
în Irlanda și studenții din restul Europei continentale. Această diferență de tratament ar putea 
constitui o încălcare a dreptului Uniunii. Astfel, Comisia consideră că, în domeniul educației 
la distanță, conform articolelor 18, 20 și 165 coroborate din TFUE, toți cetățenii europeni 
trebuie să beneficieze de tratament egal în ceea ce privește condițiile de acces la studii și în 
special taxele de înscriere. 

În jurisprudența constantă, normele privind tratamentul egal interzic nu doar discriminările 

                                               
1Hotărârea din 21 iunie, 1988, Lair, cauza 39/86, a se vedea de asemenea Hotărârea din 13 
februarie 1985 în cauza Gravier, 293/8321.
2 Hotărârea din 12 februarie 1974, Sotgiu, 152/73, punctul 11.
3 Hotărârea din 16 ianuarie 2003, Comisia/Italia, C-388/01, punctul 14.
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ostensibile, întemeiate pe criterii de naționalitate, ci și orice forme disimulate de discriminare, 
care, prin aplicarea altor criterii de diferențiere, produc de fapt aceleași rezultate. Se pune 
astfel în discuție condiția reședinței, care, prin propria sa natură, îi defavorizează în mod 
special pe rezidenții statelor membre ale Uniunii Europene. Curtea a subliniat faptul că atunci 
când există o discriminare indirectă, diferența de tratament nu poate fi justificată decât dacă se 
întemeiază pe motive obiective, independente de naționalitatea persoanelor în cauză și este 
necesară și proporțională cu obiectivul urmărit în mod legitim.

În acest context, Comisia a luat legătura cu autoritățile competente din Regatul Unit pentru a 
se asigura că dreptul Uniunii Europene este aplicat corect în acest caz.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Comisia a inițiat o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Regatului Unit 
pentru a găsi o soluție care să fie conformă cu dreptul Uniunii. În acest sens, la 4 iunie 2010 a 
fost trimis un aviz motivat autorităților britanice, care au răspuns la 3 august 2010, justificând 
diferența dintre taxele de înscriere pentru studenții rezidenți și cei nerezidenți prin costurile 
suplimentare generate de organizarea de seminare și examene în celelalte state ale Uniunii. 

Comisia analizează în prezent elementele furnizate de Regatul Unit, și anume 
proporționalitatea măsurilor aplicate de acesta. 

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 6 mai 2011

În răspunsul la avizul motivat trimis de Comisie, autoritățile britanice au comunicat acesteia 
angajamentul asumat de Open University de a reduce diferența dintre taxele de înscriere 
pentru studenții rezidenți și cei nerezidenți, astfel încât aceasta să reflecte exclusiv costurile 
suplimentare generate de organizarea de seminare și examene în celelalte state ale Uniunii. Pe 
baza acestor elemente, Comisia, considerând că diferența rămasă este justificată de motive 
obiective, a adoptat, la 27 ianuarie 2011, o decizie privind închiderea dosarului de încălcare a 
dreptului comunitar aferent acestui caz.


