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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1454/2012 от Уилям Сандърс, с британско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация във връзка със студентските 
такси, заплащани от английските студенти в Шотландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че английските студенти в Шотландия подлежат 
на по-високи такси от шотландските или други европейски студенти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април.2013 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителят на петицията изтъква, че английските студенти понастоящем са принудени 
да плащат по-високи такси в шотландските университети в сравнение с шотландските 
студенти, въпреки че всички те са британски граждани. Той критикува това положение 
като дискриминационно срещу английските студенти и застъпва позицията, че 
нешотландските студенти в Обединеното кралство следва да се третират по същия 
начин като „местните“ шотландски студенти, особено като се има предвид, че 
студентите, които са граждани на държави от ЕС, но не и на Обединеното кралство, се 
ползват с правото на равно третиране.

Наблюдения на Комисията
Комисията би напомнила на първо място, че в областта на образованието държавите 
членки носят пълна отговорност за съдържанието на учебния процес и за организацията 
на своите образователни системи (член 165 от Договора за функционирането на 
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Европейския съюз, ДФЕС). При все това при упражняването на тези отговорности 
държавите членки трябва да спазват правото на Европейския съюз (вж. например 
делото Morgan и Bucher от 2007 г., C-12/06, Сборник, стр. I-9161, точка 24) и в случая 
по-специално принципите на недискриминация на основание гражданство (член 18 от 
ДФЕС) и свободно движение и пребиваване в рамките на територията на държавите 
членки (член 21 от ДФЕС). По отношение на таксите за обучение тези принципи 
предполагат, че студентите от други държави на ЕС трябва да се ползват със същите 
права и по-целесъобразност да имат същите задължения като местните студенти, т.е. 
студентите от държавата членка, в която се намират въпросните учебни заведения (вж. 
във връзка с това дело Gravier от 1985 г., 293/83, Recueil, стp. 593, точки 19 и 25).

При все това като се има предвид, че в настоящата ситуация разликите в третирането, 
които се оспорват (по-високи такси за обучение за нешотландските студенти от 
Обединеното кралство), се отнасят единствено до „местните“ студенти за целите на 
правото на ЕС, тъй като английските, уелските и шотландските студенти и студентите 
от Северна Ирландия се считат като цяло за студенти от Обединеното кралство, тези 
разлики са извън обхвата на правото на ЕС. Ето защо органите или съдилищата в 
Обединеното кралство за тези, които имат изключителна компетентност да преценят 
дали тази ситуация е в съответствие с разпоредбите на националното право. 


