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Bulgarijos pilietė M. M.

1. Peticijos santrauka

2006 m. peticijos pateikėja įstojo į Sofijos universitetą kaip studentė užsienietė ir sumokėjo 
specialų užsienio studentams taikomą metinį mokestį už mokslą. 2008 m. ji gavo Bulgarijos 
pilietybę, todėl iš jos turėjo būti imamas kur kas mažesnis mokestis už mokslą, kurį moka 
Bulgarijos pilietybę turintys studentai. Vis dėlto universitetas tvirtina, kad svarbi studento 
pilietybė įstojimo į universitetą metu, o tai, peticijos pateikėjos manymu, yra absurdiška. 
Kadangi ji mano patyrusi diskriminaciją dėl pilietybės, taip pat atsižvelgdama į tai, kad jos 
skundai Bulgarijos švietimo ministerijai rezultatų nedavė, ji prašo, kad Europos Parlamentas 
imtųsi nagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. lapkričio 16 d.

„Peticijos pateikėjos atvejis ir jos pateikta informacija Komisijai primena skundą, kurį ji 
nagrinėjo prieš trejus metus: Bulgarijos institucijos nesutiko sumažinti mokesčio už mokslą ir 
leisti mokėti Bulgarijos pilietybę turinčių studentų mokamą mokestį, nes skundo pateikėja į 
universitetą buvo priimta ne pagal Bulgarijos studentams nustatytas taisykles, t. y. nelaimėjusi 
priėmimo konkurso. Iš tikrųjų skundo pateikėja į universitetą tuo metu buvo priimta po to, kai 
perėjo iš Kirilo ir Metodijaus universiteto (Skopjė, BJRM), kuriame ji baigė pirmąjį studijų 
semestrą. Nagrinėjant bylą Bulgarijos institucijos nurodė, kad 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijos 
Respublikai įstojus į Europos Sąjungą 2007 m. vasario 15 d. Finansų ministerijos aplinkraščiu 



PE513.289v01-00 2/3 CM\939628LT.doc

LT

mokestis už mokslą studentams, kurie yra Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos 
ekonominės erdvės piliečiai, nuo 2006–2007 mokslo metų antrojo semestro suvienodintas ir 
tapo toks pat kaip ir studentų, kurie yra Bulgarijos piliečiai, mokamas mokestis už mokslą 
neatsižvelgiant į studijų metus, t. y. visų laidų studentų mokamas mokestis. Be to, 2007 m. 
birželio 2 d. nutarimu dėl registracijos mokesčių, kurie nuo 2007–2008 akademinių metų 
mokami stojant į viešąsias aukštojo mokslo įstaigas, patvirtinimo minėtas aplinkraštis buvo 
patvirtintas užtikrinant, kad būtų taikomas vienodo požiūrio į Europos Sąjungos ir Bulgarijos 
piliečius principas. Todėl Komisija padarė išvadą, kad Bulgarijos Respublika įgyvendino 
studentų, kurie yra kitų valstybių narių piliečiai, nediskriminavimo principą, ir byla buvo 
baigta.

Peticijos pateikėja pateikė papildomą informaciją, kurią Europos Komisijos tarnybos gavo 
2011 m. liepos mėn. Šiame dokumente nurodoma, kad Bulgarijoje siekiant aukštojo mokslo 
rengiami dviejų rūšių egzaminai: vienos rūšies egzaminai skirti Bulgarijos piliečiams, kitos 
rūšies egzaminai – užsieniečiams; studento mokama mokesčio už mokslą suma nustatoma 
pagal tai, kokios rūšies stojamieji egzaminai laikomi. Peticijos pateikėja turėjo laikyti 
užsieniečiams skirtą stojamąjį egzaminą, nes tuo metu ji turėjo Armėnijos pilietybę. Todėl jai 
buvo nustatyta didesnė metinio mokesčio už mokslą suma negu Bulgarijos studentams. 
2009 m. peticijos pateikėjai 2009 m. birželio 23 d. Bulgarijos vyriausybės dekretu suteikta 
Bulgarijos pilietybė.

Europos Komisija mano, jog reikia prašyti Bulgarijos institucijų paaiškinti faktą, kad mokestis 
už mokslą priklauso nuo stojant į universitetą laikomo egzamino rūšies, ypač paaiškinti 
požiūrį į asmenis iš ES valstybių narių, kurie nori tapti studentais.

Todėl Komisijos tarnybos pradėjo tyrimą, kurio tikslas – palaikant ryšius su atitinkamos 
valstybės narės institucijomis greitai (per dešimt savaičių) priimti sprendimus, kurie tiktų 
konkretiems atvejams, susijusiems su skundais dėl Europos Sąjungos teisės aiškinimo ir 
taikymo.

Europos Komisija informuos Peticijų komitetą apie tolesnę su šia byla susijusių įvykių raidą.“

4. (REV) Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Europos Komisija parašė laišką Bulgarijos valdžios institucijoms, kuriame paprašė 
informacijos apie mokesčių už mokslą politiką. Savo 2012 m. lapkričio 19 d. atsakyme 
Bulgarijos valdžios institucijos pateikė detalią informaciją apie 2005 m. paskelbtą Aukštojo 
mokslo įstatymą SG Nr. 83, įsigaliojusį 2007 m. sausio 1 d. ir pakeistą nuo Bulgarijos 
įstojimo į ES dienos, t. y. nuo 2007 m. sausio 1 d., siekiant užtikrinti Europos Sąjungos ir 
Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių piliečiams tas pačias teises, susijusias su 
galimybe būti priimtiems į aukštojo mokslo įstaigas ir su mokesčiais už mokslą jose, kokias 
turi Bulgarijos piliečiai.

Visų pirma todėl, kad:

- Aukštojo mokslo įstatymo 68 straipsnio 7 dalyje reikalaujama, kad Europos Sąjungos 
ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių piliečiai studentai ir absolventai būtų priimami 
ta pačia tvarka, kokia nustatyta Bulgarijos piliečiams;
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- Aukštojo mokslo įstatymo 95 straipsnio 8 dalyje reikalaujama, kad iš Europos 
Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės valstybių narių piliečių studentų ir absolventų būtų 
imamas toks pats mokestis už mokslą, koks nustatytas Bulgarijos piliečiams;

Numatytos detalios taisyklės, susijusios su studentų ir absolventų, dalyvaujančių 
pouniversitetinių studijų programose, galimybėmis gauti stipendijas ir būti atleistiems nuo 
mokesčių už mokslą atsižvelgiant į kiekvieno universiteto akreditavimo balus ir studentų bei 
aukštojo mokslo įstaigų sutartis.

Remiantis nurodyta informacija atrodo, kad Bulgarijos piliečiams ir ES piliečiams iš kitų 
valstybių narių taikomas vienodas požiūris, šio skundo pagrindas yra susijęs tik su data, į 
kurią reiktų atsižvelgti norint taikyti palankesnę mokesčio už mokslą tvarką:  t. y. ar tai turėtų 
būti studento stojimo į mokslo įstaigą data, kaip numatyta pagal Bulgarijos teisės aktus, ar –
studento registracijos kiekvienais mokslo metais data, kaip prašo peticijos pateikėja.

Studentui palankiausias aiškinimas būtų, kad kiekvienais metais registracija į universitetą 
atnaujinama; pagal šį aiškinimą peticijos pateikėja turėtų mokėti mažiau už universitetą nuo 
kitų metų po to, kai įgijo Bulgarijos pilietybę. Griežtesnis aiškinimas būtų toks, kad įstojama į 
universitetą visam studijų ciklui, pavyzdžiui, siekiant gauti bakalauro laipsnį. Šiuo atveju 
mažesnius mokesčius reikėtų mokėti tik pradedant kitą studijų ciklą, t. y. siekiant magistro 
laipsnio. Taigi magistro studijų pradžia šiuo atveju būtų laikoma nauja registracija.

Bulgarijos valdžios institucijos pasirinko šį griežtesnį aiškinimą.

Išvados

Europos Komisija mano, kad Bulgarijos valdžios institucijų sprendimas pasirinkti griežtesnę 
aiškinimo galimybę nepažeidžia ES teisės normų, visų pirma susijusių su diskriminacijos dėl 
pilietybės draudimu pagal SESV 18straipsnį. Nagrinėjamos teisės nuostatos, taigi ir mažesni 
mokesčiai taikomi Bulgarijos piliečiams ir visiems be išimties ES piliečiams, bet kuriuo 
atveju, peticijos pateikėja yra Bulgarijos pilietė.

Taip pat nepažeistos Pagrindinių teisų chartijos nuostatos, susijusios su nediskriminavimu, 
nes jos taikomos tik ES institucijoms ir valstybių narių institucijoms, kai šios įgyvendina ES 
teisės aktus.

Be to, tokiu atveju, kaip šis, kai Bulgarijos pilietis pateikia skundą prieš Bulgarijos institucijų 
elgesį su juo Bulgarijoje, nėra tarpvalstybinio elemento, kuris pateisintų Europos Komisijos 
kišimąsi. Ši klausimą reikėtų nagrinėti pagal vidaus teisę ir, iš tiesų, kaip teigia pati peticijos 
pateikėja, ji apie šią padėtį informavo nacionalines valdžios institucijas.

Išvada: Europos Komisija norėtų informuoti Europos Parlamentą, kad padėtis, kurios 
pagrindu pateiktas šis skundas, nepatenka į pagal Sutartis Komisijai suteiktų įgaliojimų sritį.“


