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Temats: Lūgumraksts Nr. 0814/2011, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgā Sara 
Consuegra, par mācību maksas negodīgu sadali starptautiskajiem studentiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Beļģijas valstspiederīgā, kura mācās Nīderlandes universitātē. 
Viņa ir norādījusi, ka Nīderlandes pilsoņiem, kas mācās Beļģijā, ir daudz zemākas mācību 
maksas salīdzinājumā ar beļģiem, kas mācās Nīderlandē. Viņa uzskata, ka studenti, kas mācās 
ārvalstīs ārpus Erasmus programmas, saskaras ar finanšu noteikumiem, kas sarežģī mācīšanos 
citā valstī. Viņa lūdz sabalansētāku mācību maksu sadali starptautiskajiem studentiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisija no rāda  uz lūgumraksta iesniedzējas apalvojumu, ka mācību maksas 
starptautiskajiem studentiem tiek sadalītas negodīgi, ņemot vērā, ka dažas valdības izvēlas 
savos finanšu pasākumos pievērsties mācību maksas samazināšanai, bet citas dod priekšroku 
mācību finansēšanai. Lūgumraksta iesniedzēja min gadījumu saistībā ar Beļģijas studentu, 
kurš mācās Nīderlandē un kurš, ņemot vērā Beļģijas valdības finansiālās palīdzības trūkumu, 
neatbilstību Nīderlandes finansiālās palīdzības saņemšanai un Nīderlandes universitāšu 
augstās iestāšanās maksas, būs finansiāli sarežģītākā situācijā nekā Nīderlandes students, 
studējot Beļģijā un iegūstot no samazinātām iestāšanās maksām Beļģijas universitātēs un 
Nīderlandes valdības sniegtās finansiālās palīdzības.

Komisija atgādina, ka, lai gan saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
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165. pantu mācību saturs un izglītības sistēmu organizācija ir dalībvalstu kompetencē, šī 
kompetence jāizmanto saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, jo īpaši Līguma 
noteikumiem par tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā (LESD 21. pants) 
vai jebkāda veida diskriminācijas aizliegumu pilsonības dēļ Līguma darbības jomā (LESD 
18. pants). Tomēr Komisija atzīmē, ka sabalansētākas mācību maksu sadales izveide 
starptautiskajiem studentiem, kā lūdz lūgumraksta iesniedzēja, šajā sakarā ietvertu zināma 
mēra dalībvalstu tiesību aktu un noteikumu saskaņošanu. Ņemot vērā, ka šāda iespēja nav 
ietverta izglītības un profesionālās apmācības jomā atbilstoši LESD 165. panta 4. punktam, no 
tā izriet, ka uz lūgumraksta iesniedzējas lūgumu neattiecas ES tiesību aktu darbības joma.


