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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1454/2012 af William Sanders, britisk statsborger, om angivelig 
forskelsbehandling for så vidt angår de studieafgifter, som engelske 
studerende betaler i Skotland

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at engelske studerende i Skotland skal betale højere studieafgifter 
end skotske studerende eller andre europæiske studerende.  

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Andrageren påpeger, at engelske studerende i øjeblikket skal betale højere studieafgifter på 
skotske universiteter end skotske studerende, selvom de alle er britiske statsborgere. Han 
kritiserer denne situation, som efter hans opfattelse diskriminerer engelske studerende, og gør 
gældende, at ikke-skotske britiske studerende skal behandles på samme måde som "lokale" 
skotske studerende, navnlig fordi der gælder en sådan ret til ligebehandling for studerende fra 
andre EU-lande end Det Forenede Kongerige.

Kommissionens bemærkninger
Kommissionen skal først minde om, at det på uddannelsesområdet er medlemsstaterne, der 
har det fulde ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne 
(artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Medlemsstaterne 
skal ikke desto mindre udøve denne kompetence under overholdelse af EU- retten (jf. bl.a. sag 
C-12/06, Morgan og Bucher, Sml. 2007 I, s. 9161, præmis 24), i det konkrete tilfælde 
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nærmere bestemt principperne om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet 
(artikel 18 i TEUF) og om ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 
(artikel 21 i TEUF). Hvad angår studieafgifter indebærer disse principper, at studerende fra et 
andet EU-land skal have samme rettigheder og i givet fald samme forpligtelser som lokale 
studerende, dvs. studerende fra den medlemsstat, hvor de pågældende 
uddannelsesinstitutioner er beliggende (jf. i samme retning sag 293/83, Gravier, Sml. 1985, s. 
593, præmis 19 og 25).
Da den her omtvistede forskellige behandling (højere studieafgifter for ikke-skotske britiske 
studerende) kun vedrører "lokale" studerende i EU-rettens forstand, eftersom engelske, 
walisiske, skotske og nordirske studerende alle betragtes som britiske studerende, falder en 
sådan forskellig behandling uden for EU-rettens anvendelsesområde. Det henhører derfor 
under de britiske myndigheders eller domstoles enekompetence at vurdere, om en sådan 
situation er forenelig med den nationale lovgivning. 


