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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1454/2012, którą złożył William Sanders (Wielka Brytania), w 
sprawie domniemanej dyskryminacji przy pobieraniu opłat od angielskich 
studentów w Szkocji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że od studentów pochodzących z Anglii pobierane są w Szkocji 
wyższe opłaty niż od studentów pochodzących ze Szkocji lub innych państw europejskich.  

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycję twierdzi, że studenci z Anglii muszą obecnie uiszczać wyższe opłaty na 
szkockich uczelniach wyższych niż studenci ze Szkocji, mimo że wszyscy oni są obywatelami 
Wielkiej Brytanii. Krytycznie odnosi się do tej sytuacji, uznając ją dyskryminującą wobec 
studentów z Anglii, i twierdzi, że studiujący w Szkocji, pochodzący z Wielkiej Brytanii 
powinni być traktowani tak samo jak „lokalni” studenci ze Szkocji, zwłaszcza że takie prawo 
do równego traktowania przyznaje się studentom z UE spoza Wielkiej Brytanii.

Uwagi Komisji
Komisja po pierwsze przypomina, że w dziedzinie edukacji państwa członkowskie mają pełne 
kompetencje co do treści i organizacji ich systemów edukacji (art. 165 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)). Niemniej jednak wykonując te kompetencje 
państwa członkowskie muszą przestrzegać prawa Unii Europejskiej (zob. m.in. sprawę C-
12/06 Morgan i Bucher, Zb.Orz. 2007, s. I-9161, pkt 24), a mianowicie w tej sprawie zasady 
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niedyskryminacji na podstawie obywatelstwa (art. 18 TFUE) oraz swoboda przemieszczania 
się i zamieszkiwania na terytorium państw członkowskich (art. 21 TFUE). W sprawie opłat za 
naukę zasady te oznaczają, że studenci pochodzący z innego kraju UE muszą korzystać z tych 
samych praw i odpowiednio mieć te same obowiązki co studenci miejscowi, czyli studenci z 
państwa członkowskiego, w którym znajdują się dane uczelnie (zob. w tym względzie sprawę 
293/83 Gravier, Zb.Orz. 1985, s. 593, pkt 19-25).

Jednak skoro różnica w traktowaniu w przedmiotowym sporze (wyższe opłaty pobierane od 
studentów brytyjskich niepochodzących ze Szkocji) dotyczy tylko studentów „miejscowych” 
w rozumieniu prawa UE, ponieważ studentów pochodzących z Anglii, Walii, Szkocji i 
Irlandii Północnej uznaje się w nim razem za studentów brytyjskich, taka różnica wykracza 
poza zakres regulacji prawa unijnego. Do wyłącznej kompetencji władz lub sądów Wielkiej 
Brytanii należy zatem ocena, czy taka sytuacja jest zgodna z prawem krajowym. 


