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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1454/2012, imressqa minn William Sanders ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar id–diskriminazzjoni allegata fit-tariffi mħallsa mill-
istudenti Ingliżi fl-Iskozja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-istudenti Ingliżi fl-Iskozja huma suġġetti għal miżati ogħla minn 
dawk ta’ studenti Skoċċizi jew studenti Ewropej oħra.  

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntablet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni li bħalissa l-istudenti Ingliżi  qegħdin jintalbu jħallsu miżati 
ogħla f’Universitajiet Skoċċiżi minn studenti Skoċċiżi, minkejja li huma kollha ċittadini 
Britanniċi. Jikkritika din is-sitwazzjoni bħala diskriminatorja kontra l-istudenti Ingliżi u 
jsostni li studenti mir-Renju Unit li mhumiex Skoċċiżi għandhom ikunu trattati bl-istess mod 
bħal studenti Skoċċiżi ‘lokali’, b’mod partikulari peress li dan id-dritt għat-trattament ugwali 
hu mogħti lil studenti tal-UE li mhumiex mir-Renju Unit.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni
L-ewwel nett il-Kummissjoni terġa’ tfakkar li, fil-qasam tal-edukazzjoni, l-Istati Membri 
għandhom responsabbilità sħiħa għall-kontenut u l-organizzazzjoni tas-sistemi tal-
edukazzjoni tagħhom (l-Artikolu 165 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
TFUE). Madanakollu, fl-eżerċitar ta’ dawn ir-responsabbilitajiet, l-Istati Membri jridu 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni Ewropea (ara, fost l-oħrajn, il-Kawża C-12/06 Morgan and 
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Bucher [2007] Ġabra I-9161, paragrafu 24), jiġifieri, f’dan il-każ, il-prinċipji tan-
nondiskriminazzjoni minħabba ċittadinanza (Artikolu 18 TFUE) u l-libertà ta’ moviment u ta’ 
residenza fit-territorju tal-Istati Membri (Artikolu 21 TFUE). F’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
miżati ta’ tagħlim, dawn il-prinċipji  jirrikjedu wkoll li studenti minn pajjiż ieħor tal-UE jridu 
jgawdu l-istess drittijiet u, fejn relevanti, iġorru l-istess obbligi, bħal studenti lokali, jiġifieri 
studenti mill-Istat Membru fejn jinsabu l-istituzzjonijiet edukattivi konċernati (ara, f’dan ir-
rigward, Kawża 293/83 Gravier [1985] Ġabra 593, paragrafi 19 u 25).
Madanakollu, peress li d-differenzi fit-trattament li qegħdin jiġu kontestati fis-sitwazzjoni 
preżenti (rata ogħla ta’ miżati għat-tagħlim għal studenti mir-Renju Unit li mhumiex 
Skoċċiżi) jikkonċernaw biss studenti ‘lokali’ għall-għanijiet tal-liġi tal-UE, peress li studenti 
Ingliżi, studenti minn Wales, studenti Skoċċiżi u studenti mill-Irlanda ta’ Fuq huma kollha 
meqjusa bħala studenti mir-Renju Unit, dawn id-differenzi jaqgħu barra mill-ambitu tal-liġi 
tal-UE. Għalhekk hija fi ħdan il-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet jew il-qrati tar-Renju 
Unit li jivvalutaw jekk sitwazzjoni bħal din hijiex kompatibbli mad-dispożizzjoniet tal-liġi 
nazzjonali. 


