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Temats: Lūgumraksts Nr. 0053/2020, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Eduardo 
Prieto Garaita, par Basku zemes Universitātē notiekošo personu ar 
invaliditāti diskrimināciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja dēla invaliditātes pakāpe ir 77 %, kas nozīmē, ka viņam ir 
pārvietošanās grūtības un viņš izmanto ratiņkrēslu. Kamēr lūgumraksta iesniedzēja dēls 
studēja Basku zemes Universitātes Ekonomikas un biznesa fakultātē, lai iegūtu bakalaura 
grādu tirgzinībā, viņam tika nodrošināts atbilstošs transports no mājām uz augstskolu. 
Transportu daļēji subsidēja Basku zemes valdības Izglītības departaments. Pēc šā kursa 
pabeigšanas lūgumraksta iesniedzēja dēls nolēma iegūt vēl vienu bakalaura grādu uzņēmumu 
administrēšanas un vadības specialitātē. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Basku zemes 
valdības Izglītības departaments atsakoties subsidēt viņa dēla transportu, apgalvojot, ka pēc 
bakalaura grāda iegūšanas viņam būtu jāturpina studijas maģistrantūrā. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka nav taisnīgi atteikt transportu viņa dēlam tāpēc, ka viņš vēlas iegūt 
bakalaura, nevis maģistra grādu, ņemot vērā, ka maģistrantūras studijas ir dārgākas, turklāt 
nav rakstisku noteikumu, kuros būtu teikts, ka pēc bakalaura grāda iegūšanas obligāti jāstudē 
maģistrantūrā. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka Basku zemes oficiālā izdevuma 
(Nr. 131, ceturtdiena, 2019. gada 11. jūlijs) II pielikums par atbalstu studentu ar īpašām 
pārvietošanās grūtībām transporta izmaksu segšanai faktiski rada atgriezenisku jeb pozitīvu 
diskrimināciju, un uzskata, ka noteikumi būtu jāgroza. Lūgumraksta iesniedzējs arī lūdz rast 
risinājumu viņa dēla situācijai, kamēr tiek grozīti attiecīgie noteikumi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī
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Komisija piešķir lielu nozīmi jautājumam par personu ar invaliditāti stāvokli visās dalībvalstīs. 

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minēto iespējamo diskrimināciju jāuzsver, ka Padomes 
Direktīva 2000/78/EK1 aizliedz diskrimināciju vairāku izsmeļoši uzskaitītu iemeslu, tostarp 
invaliditātes, dēļ, lai dalībvalstīs īstenotu vienlīdzīgas attieksmes principu nodarbinātības un 
profesiju jomā. Konkrētāk, nepārsniedzot Eiropas Savienībai piešķirto kompetenci, direktīvu 
piemēro visām personām attiecībā uz piekļuvi visu veidu un visu līmeņu karjeras konsultēšanai, 
profesionālajai izglītībai, papildu profesionālajai izglītībai un pārkvalificēšanās iespējām 
(3. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru studijas 
augstskolā principā uzskata par profesionālo izglītību2.

Direktīva neuzliek dalībvalstīm par pienākumu veikt pozitīvus pasākumus, bet tikai atļauj tām 
pieņemt šādus pasākumus (direktīvas 7. pants). Dalībvalstis, kas izvēlas izmantot šo noteikumu, 
var — ja tās ievēro ES tiesību aktu prasības — noteikt konkrētu kārtību valsts pasākumiem, 
kuru mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti iekļaušanu, tostarp atbilstības nosacījumus.

Šajā gadījumā pabalsts lūgumraksta iesniedzēja dēlam, kas ir persona ar invaliditāti, šķiet, ir 
atteikts, pamatojoties uz to, ka viņš vēlas iegūt vēl vienu bakalaura, nevis maģistra grādu.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nav pierādījumu, kas liecinātu, 
ka šajā gadījumā pastāv aizliegta diskriminācija. Dalībvalstīm ir rīcības brīvība attiecībā uz 
pabalstu piešķiršanas nosacījumiem personām ar invaliditāti, līdz ar to tās kā vienu no 
nosacījumiem var noteikt iegūstamās (profesionālās) izglītības līmeni.

Jāievēro arī, ka ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), ko Spānija 
ir ratificējusi 2012. gadā, ir noteikumi par atbilstošu dzīves līmeni (tostarp atbilstošu apmācību) 
un sociālo aizsardzību (28. pants) un 5. pantā par vienlīdzību un nediskriminēšanu ir norādīts, 
ka īpašus pasākumus, kas vajadzīgi, lai paātrinātu vai sasniegtu personu ar invaliditāti faktisku 
vienlīdzību, neuzskata par diskrimināciju šīs konvencijas nozīmē. Tā kā Spānija ir ratificējusi 
ne vien UNCRPD, bet arī tās fakultatīvo protokolu, persona vai personu grupa, kas uzskata, ka 
ir cietušas, dalībvalstij pārkāpjot konvencijas noteikumus, ar dažiem nosacījumiem var iesniegt 
sūdzības UNCRPD komitejā. Viens no nosacījumiem ir, ka visiem valsts līmenī pieejamajiem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem jābūt izsmeltiem.

Secinājumi

Nav pierādījumu, ka šajā gadījumā pastāv aizliegta diskriminācija.

Tāpēc Komisija nevar iejaukties, jo tai šajā lietā nav kompetences. Lūgumraksta iesniedzējs 
pēc vajadzības var ierosināt prasību valsts un starptautiskā līmenī.

1 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju, OV L 303, 2.12.2000., 16.–22. lpp.
2 Sk., piemēram, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0293, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0024 
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