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Temats: Lūgumraksts Nr. 0081/2011, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā M. M., 
par sūdzību par diskrimināciju valstspiederības dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja 2006. gadā iestājās Sofijas Universitātē kā ārzemju studente un 
samaksāja speciālu mācību gada maksu ārzemniekiem. 2008. gadā viņa ieguva Bulgārijas 
pilsonību, un tādēļ viņai būtu bijis jāmaksā ievērojami zemāka mācību maksa, kādu maksā 
Bulgārijas studenti. Tomēr universitātes vadība apgalvo, ka vērā tiek ņemta studenta 
valstspiederība iestāšanās brīdī, ko lūgumraksta iesniedzēja uzskata par absurdu. Tā kā viņa 
uzskata, ka ir cietusi no diskriminācijas valstspiederības dēļ un tā kā viņas sūdzības Bulgārijas 
Izglītības ministrijai nav devušas rezultātus, viņa lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. novembrī

Lieta, ko iesniegusi lūgumraksta iesniedzēja, kā arī viņas sniegtā informācija Komisijai 
atgādina par kādu sūdzību, ko tā jau izskatīja pirms trim gadiem: Bulgārijas varas iestādes 
atteicās piešķirt samazinātu mācību maksu, ko piešķir Bulgārijas studentiem, jo sūdzības 
iesniedzēja netika uzņemta universitātē saskaņā ar Bulgārijas studentiem paredzētajiem 
noteikumiem, tas ir, izturot uzņemšanas konkursu. Tiešām, toreiz sūdzības iesniedzēja tika 
uzņemta pēc tam, kad viņas dokumenti tika pārsūtīti no „Kirila un Metodija” universitātes 
Skopjē, bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, kur viņa bija pabeigusi pirmo 
mācību semestri. Lietas izskatīšanas laikā Bulgārijas varas iestādes 2007. gada 15. februāra 
Finanšu ministrijas apkārtrakstā pēc Bulgārijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai, 
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kas notika 2007. gada 1. janvārī, norādīja, ka mācību maksa studentiem, kas ir kādas Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņi, tiek pielīdzināta 
Bulgārijas studentu mācību maksai, sākot ar 2006.–2007. mācību gada otro semestri, 
neatkarīgi no tā, kurā mācību gadā viņi ir, tas ir, visiem kursiem. Turklāt ar 2007. gada 
2. jūnija Rīkojumu par iestāšanās maksu iekļūšanai valsts augstākās izglītības iestādēs, sākot 
ar 2007.–2008. mācību gadu, apstiprināšanu iepriekš minētajā apkārtrakstā norādītā 
informācija tika apstiprināta, nodrošinot vienlīdzīgas attieksmes principu starp Kopienas 
pilsoņiem un Bulgārijas valstspiederīgajiem. Attiecīgi Komisija uzskatīja, ka Bulgārijas 
Republika ir ievērojusi nediskriminācijas principu attiecībā uz studentiem, kas ir citu 
dalībvalstu pilsoņi, un lieta tika izbeigta.

Lūgumraksta iesniedzēja atsūtīja papildu informāciju, ko Eiropas Komisijas dienesti saņēma 
2011. gada jūlijā. No šā dokumenta var secināt, ka Bulgārijas augstākās izglītības iestādēs 
pastāv divu veidu iestāšanās eksāmeni — Bulgārijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem —
un ka mācību maksas apjoms ir atkarīgs no universitātes iestājeksāmena veida. Lūgumraksta 
iesniedzējai bija jākārto ārzemju kandidātiem paredzētais iestājeksāmens, jo toreiz viņa bija 
Armēnijas valstspiederīgā. Tādēļ viņai kā gada mācību maksa tika noteikta summa, kas ir 
lielāka nekā no Bulgārijas studentiem pieprasītā summa. Lūgumraksta iesniedzēja 2009. gadā 
ar Bulgārijas valdības 2009. gada 23. jūnija dekrētu kļuva par Bulgārijas valstspiederīgo.

Eiropas Komisija uzskata, ka Bulgārijas varas iestādēm ir jāpieprasa precizējumi par faktu, ka 
mācību maksas apjoms ir atkarīgs no universitātes iestājeksāmena veida, un jo īpaši par 
attieksmi pret studiju kandidātiem, kas nāk no ES dalībvalstīm. 

Tādēļ Komisijas dienesti uzsāka izpēti, kuras mērķis ir, sazinoties ar attiecīgās dalībvalsts 
varas iestādēm, atrast ātrus (10 nedēļu laikā) un katram konkrētajam gadījumam piemērotus 
risinājumus saistībā ar sūdzībām par Eiropas Savienības tiesību aktu interpretāciju un 
piemērošanu.

Eiropas Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par turpmāko šīs lietas gaitu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Eiropas Komisija nosūtīja vēstuli Bulgārijas varas iestādēm ar lūgumu sniegt informāciju par 
to, kāda ir mācību maksas noteikšanas kārtība. Bulgārijas varas iestādes 2012. gada 
19. novembrī sniedza detalizētu informāciju par Augstākās izglītības likumu (ZVO) 
(2005. gadā pieņemts SG Nr. 83 un ir spēkā kopš 2007. gada 1. janvāra), ko grozīja, lai, sākot 
ar 2007. gada 1. janvāri, kad Bulgārija tika uzņemta Eiropas Savienībā, citas Eiropas 
Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsoņiem noteiktu tādas pašas 
tiesības kā Bulgārijas pilsoņiem attiecībā uz uzņemšanu Bulgārijas augstākās izglītības 
iestādēs un mācību maksu.

Jo īpaši:

- saskaņā ar Augstākās izglītības likuma 68. panta 7. punktu studentiem un pēcdiploma 
studentiem, kuri ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts 
pilsoņi, nosaka tādas pašas uzņemšanas prasības kā Bulgārijas pilsoņiem;
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- saskaņā ar Augstākās izglītības likuma 95. panta 8. punktu studentiem un pēcdiploma 
studentiem, kuri ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts 
pilsoņi, nosaka tādu pašu mācību maksu kā Bulgārijas pilsoņiem.

Ir pieņemti detalizēti noteikumi par iespēju piešķirt dotācijas un atbrīvojumu no mācību 
maksas studentiem un absolventiem, kuri ir uzņemti pēcdiploma līmeņa studiju programmās, 
ņemot vērā katras universitātes akreditācijas punktu skaitu un atbilstoši augstākās izglītības 
iestādes noteikumiem un līgumam, kas noslēgts starp studentu un augstākās izglītības iestādi.

Ņemot vērā minēto informāciju, tā kā ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret Bulgārijas 
pilsoņiem un citas ES dalībvalsts pilsoņiem, situācija, kas ir šīs sūdzības pamatā, attiecas tikai 
uz datumu, ko ņem vērā, nosakot mazāku mācību maksu: proti, vai ņem vērā studenta 
sākotnējās reģistrācijas datumu — Bulgārijā tas ir iespējams — vai studentu ikgadējās 
reģistrācijas datumu, kā tas ir norādīts šajā sūdzībā.

Studentiem būtu izdevīgāk, ja uzņemšana universitātē tiktu atjaunota katru gadu, un tādā 
gadījumā lūgumraksta iesniedzējai būtu jāmaksā mazāka mācību maksa, sākot ar gadu, kad 
iegūta Bulgārijas pilsonība. Skarbāka iespēja ir, ka uzņemšana universitātē attiecas uz visu 
studiju perioda laiku (piemēram, līdz bakalaura grāda iegūšanai). Tādā gadījumā mazāku 
mācību maksu nosaka, sākot ar studiju periodu nākamā grāda, piemēram, maģistra grāda, 
iegūšanai. Maģistrantūras studiju uzsākšana šajā gadījumā tiek uzskatīta par jaunu 
reģistrāciju.

Bulgārijas varas iestādes izmanto pēdējo — skarbāko iespēju.

Nobeigums

Eiropas Komisija uzskata, ka Bulgārijas varas iestāžu lēmums izvēlēties skarbāko iespēju nav 
pretrunā ES tiesību aktiem, un konkrētāk tiem, kuros saskaņā ar LESD 18. pantu aizliegta 
diskriminācija pilsonības dēļ. Minētie tiesību aktu noteikumi — un tātad mazāka mācību 
maksa — attiecas uz Bulgārijas valstspiederīgajiem un visiem ES pilsoņiem bez 
diskriminācijas, un jebkurā gadījumā sūdzības iesniedzējai ir Bulgārijas pilsonība.

Pamattiesību hartas nosacījumi, ar ko aizliedz diskrimināciju, nav piemērojami, jo tie attiecas 
tikai uz ES iestādēm un dalībvalstīm, kad tās īsteno ES tiesību aktus.

Turklāt, tā kā šajā gadījumā Bulgārijas pilsone iesniedza sūdzību par to, kā Bulgārijā pret viņu 
izturas Bulgārijas varas iestādes, tas nav pārrobežu jautājums, un tāpēc Eiropas Komisijai nav 
iemesla iejaukties. Šī lieta ir jāskata valsts tiesību aktu kontekstā, un saskaņā ar sūdzības 
iesniedzējas sniegto informāciju, viņa jau ir vērsusies valsts iestādēs.

Nobeigumā Eiropas Komisija vēlas informēt Eiropas Parlamentu, ka situācija, kas ir šīs 
sūdzības pamatā, neietilpst Komisijas pilnvarās, kas tai noteiktas saskaņā ar Līgumu.


