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Tema: Peticija Nr. 1454/2012 dėl tariamos diskriminacijos, susijusios su studentų iš
Anglijos Škotijoje mokamais mokesčiais, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis William Sanders

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad studentams iš Anglijos Škotijoje taikomi didesni 
mokesčiai, nei studentams iš Škotijos arba kitų Europos valstybių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo, kad šiuo metu studentams iš Anglijos Škotijoje taikomi didesni 
mokesčiai, nei studentams iš Škotijos, nepaisant to, kad jie visi – Didžiosios Britanijos 
piliečiai. Jis mano, kad šiuo atveju diskriminuojami studentai iš Anglijos, ir tvirtina, kad 
Jungtinės Karalystės studentams ne iš Škotijos turėtų būti sudaromos tokios pat sąlygos kaip 
vietos studentams iš Škotijos, visų pirma todėl, kad ši vienodo požiūrio teisė taikoma 
studentams iš kitų ES šalių.

Komisijos pastabos
Pirmiausia Komisija norėtų priminti, kad švietimo srityje valstybėms narėms tenka 
visapusiška atsakomybė už jų mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą (Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo, SESV, 165 straipsnis). Tačiau vykdydamos šiuos įsipareigojimus 
valstybės narės privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų (inter alia, žr. bylą C-12/06 
Morgan ir Bucher [2007] ECR I-916, 24 pastraipa), šiuo atveju būtent nediskriminavimo dėl 
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pilietybės (SESV 18 straipsnis) ir laisvės judėti bei apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
(SESV 21 straipsnis) principų. Dėl mokesčių už mokslą klausimo, šie principai apima ir tai, 
kad studentai iš kitos ES šalies privalo turėti tokias pat teises ir, jei reikia, laikytis tų pačių 
įsipareigojimų kaip vietos studentai, t. y. studentai iš valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi 
susijusi švietimo institucija (šiuo klausimu žr. bylą nr. 293/83 Gravier [1985] ECR 593, 19 ir 
25 pastraipos).

Vis dėlto atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju ES teisės aktų atžvilgiu skirtingas požiūris 
(didesni mokesčiai už mokslą taikomi Jungtinės Karalystės studentams ne iš Škotijos) susijęs 
tik su vietos studentais, ir kadangi studentai iš Anglijos, Velso, Škotijos ir Šiaurės Airijos yra 
laikomi studentais iš Jungtinės Karalystės, tokie skirtumai nepatenka į ES teisės aktų taikymo 
sritį. Todėl vertinti, ar šis atvejis yra suderinamas su nacionalinės teisės nuostatomis, –
išskirtinė Jungtinės Karalystės valdžios institucijų kompetencija.“


