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Ref.: Petiția nr. 1454/2012, adresată de William Sanders, de cetățenie britanică, privind 
presupusa discriminare în ceea ce privește taxele de școlarizare plătite de studenții 
englezi în Scoția

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că studenții englezi din Scoția sunt supuși unor taxe mai ridicate 
decât studenții scoțieni sau alți studenți europeni. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarul subliniază faptul că, deși toți sunt de cetățenie britanică, studenții englezi 
înmatriculați la universitățile din Scoția trebuie să plătească, în prezent, taxe de școlarizare 
mai mari decât studenții scoțieni. El consideră că această situație este discriminatorie față de 
studenții englezi și afirmă că studenții din Regatul Unit care nu sunt scoțieni ar trebui să 
beneficieze de același tratament ca studenții scoțieni „locali”, în special datorită faptului că 
dreptul la egalitatea de tratament este acordat studenților din UE din afara Regatului Unit.

Observațiile Comisiei
În primul rând, Comisia dorește să reamintească faptul că, în domeniul educației, statele 
membre sunt pe deplin responsabile de conținutul învățământului și de organizarea sistemului 
educațional (articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, TFUE). Cu 
toate acestea, statele membre trebuie să își exercite această competență respectând dreptul 
Uniunii Europene (a se vedea, printre altele, cauza C-12/06 Morgan/Bucher, Rep., 2007, p. 
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I-9161, punctul 24), respectiv, în acest caz, principiile de nediscriminare pe motiv de 
naționalitate (articolul 18 din TFUE) și libertatea de circulație și de ședere pe teritoriul 
statelor membre (articolul 21 din TFUE). În ceea ce privește taxele de școlarizare, aceste 
principii presupun că studenții care provin dintr-un alt stat membru al UE trebuie să 
beneficieze de aceleași drepturi și, dacă este cazul, să se supună acelorași obligații ca studenții 
locali, respectiv ca studenții din statul membru în care se află instituțiile de învățământ în 
cauză (a se vedea în acest sens cauza 293/83 Gravier, Rep., 1985, p. 593, punctele 19 și 25).
Cu toate acestea, diferențele de tratament care fac obiectul acestui litigiu (taxele de școlarizare 
mai mari aplicate studenților din Regatul Unit care nu sunt scoțieni) nu au în vedere decât 
studenții „locali” în sensul legislației comunitare, în măsura în care studenții englezi, galezi, 
scoțieni și nord-irlandezi sunt toți considerați studenți ai Regatului Unit. Prin urmare, aceste 
diferențe sunt în afara domeniului de aplicare al legislației UE. Așadar, autoritățile sau 
tribunalele din Marea Britanie dețin competență exclusivă pentru a stabili dacă această situație 
este compatibilă cu dispozițiile legislației naționale. 


