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Tárgy: William Sanders brit állampolgár által benyújtott 1454/2012. számú petíció 
az angol hallgatók által Skóciában fizetendő tandíjak esetében alkalmazott 
állítólagos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Skóciában az angol hallgatóknak magasabb tandíjat kell 
fizetniük, mint a skót vagy más európai hallgatóknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy az angol hallgatóknak jelenleg a skót egyetemeken 
magasabb tandíjat kell fizetniük, mint a skót hallgatóknak, annak ellenére hogy mindannyian 
brit állampolgárok. Bírálja ezt a helyzetet amiatt, hogy az angol hallgatókat hátrányosan 
megkülönböztetik, és azt állítja, hogy a nem skót egyesült királyságbeli hallgatókat 
ugyanolyan bánásmódban kellene részesíteni, mint a „helyi” skót hallgatókat, különösen 
mivel az egyenlő bánásmódhoz való jog a nem egyesült királyságból származó uniós 
hallgatókat megilleti.
A Bizottság észrevételei

A Bizottság először is emlékeztet arra, hogy az oktatás területén az oktatás tartalmának és 
szerkezetének meghatározása teljes egészében tagállamok hatáskörébe tartozik (az Európai 
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Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 165. cikke). Azonban ezen hatáskörük 
gyakorlása során a tagállamok az Európai Unió jogának megfelelően kötelesek eljárni (lásd 
többek között a C-12/06. sz. Morgan és Bucher ügyben hozott ítélet (EBHT 2007., I-9161. o.) 
24. pontját), ez esetben nevezetesen a nemzetiségen alapuló megkülönböztetés tilalmának 
elvével (EUMSZ 18. cikke) és a tagállamok területén való szabad mozgás és tartózkodás 
elvével (EUMSZ 21. cikke) összhangban. A tandíjak vonatkozásában ezen elvekből az 
következik, hogy a más uniós országból származó hallgatókat ugyanazok a jogok illetik meg, 
illetve adott esetben ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint a helyi, azaz a kérdéses oktatási 
intézmény helye szerinti tagállamból származó hallgatókat (lásd erre a 293/83. sz. Gravier 
ügyben hozott ítélet (EBHT 1985., 593. o.) 19. és 25. pontját).

Azonban mivel a jelenlegi ügyben a vitatott eltérő bánásmód (a nem skót egyesült 
királyságbeli hallgatókra alkalmazott magasabb tandíj) az uniós jog szempontjából kizárólag a 
„helyi” hallgatókat érinti – mivel az angol, walesi, skót és észak-ír hallgatók egyaránt egyesült 
királyságbeli hallgatóknak minősülnek – ezért a különbségtételre az uniós jog hatálya nem 
terjed ki. Ezért az Egyesült Királyság hatóságainak és bíróságainak kizárólagos hatáskörébe 
tartozik annak megítélése, hogy az adott helyzet összeegyeztethető-e a nemzeti jog 
rendelkezéseivel.


