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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1454/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais William Sanders, par iespējamu diskrimināciju attiecībā uz 
Anglijas studentu studiju maksu Skotijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Anglijas studentiem Skotijā jāmaksā vairāk nekā 
Skotijas vai citu Eiropas valstu studentiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Anglijas studentiem Skotijas universitātēs šobrīd jāmaksā 
augstāka mācību maksa nekā Skotijas studentiem, lai gan viņi visi ir Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgie. Viņš kritizē šo situāciju, norādot, ka tā ir diskriminējoša attiecībā uz Anglijas 
studentiem, un apgalvo, ka pret Apvienotās Karalistes studentiem, kas nav no Skotijas, jābūt 
tādai pašai attieksmei kā pret „vietējiem” Skotijas studentiem, jo īpaši tāpēc, ka šādas tiesības 
uz vienlīdzīgu attieksmi tiek sniegtas Eiropas Savienības studentiem, kas nav no Apvienotās 
Karalistes.
Komisijas novērojumi

Vispirms komisija vēlas atgādināt, ka izglītības jomā dalībvalstis ir pilnībā atbildīgas par savu 
izglītības sistēmu saturu un organizāciju (165. pants Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību — LESD). Tomēr, pildot šādus pienākumus, dalībvalstīm jāievēro Eiropas Savienības 
tiesību akti (tostarp skat. spriedumu lietā C-12/06 Morgan un Bucher (2007. g.), Krājums, I-
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9161. lpp., 24. punkts), proti, šajā gadījumā diskriminācijas aizlieguma princips pilsonības dēļ 
(LESD 18. pants) un princips par brīvu pārvietošanos un dzīvošanu dalībvalstu teritorijā 
(LESD 21. pants). Mācību maksas gadījumā šie principi paredz, ka studentiem no citām ES 
dalībvalstīm jābūt tādām pašām tiesībām un attiecīgajos gadījumos tādiem pašiem 
pienākumiem kā vietējiem studentiem, t. i., tās dalībvalsts studentiem, kur atrodas attiecīgās 
mācību iestādes (skat. šajā ziņā spriedumu lietā 293/83 Gravier (1985. g.), Krājums, 593. lpp., 
19. un 25. punkts).
Tomēr, ņemot vērā, ka šajā gadījumā apstrīdētās atšķirības attieksmē (augstāka mācību maksa 
Apvienotās Karalistes studentiem, kas nav no Skotijas) attiecas tikai uz „vietējiem” 
studentiem ES tiesību izpratnē, jo Anglijas, Velsas, Skotijas un Ziemeļīrijas studenti 
uzskatāmi par Apvienotās Karalistes studentiem, šādas domstarpības ir ārpus ES tiesību aktu 
darbības jomas. Tādēļ novērtējums par šā gadījuma atbilstību valsts tiesību aktu noteikumiem 
ietilpst Apvienotās Karalistes varas iestāžu vai tiesu ekskluzīvajā kompetencē.


