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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1454/2012, ktorú predkladá William Sanders (Spojené kráľovstvo), 
o údajnej diskriminácii pri poplatkoch za školné, ktoré platia anglickí 
študenti v Škótsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje, že na anglických študentov v Škótsku sa vzťahujú vyššie 
poplatky ako na škótskych či iných európskych študentov. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. augusta 2013

Predkladateľ petície upozorňuje na skutočnosť, že od anglických študentov sa v súčasnosti 
vyžaduje, aby na škótskych vysokých školách platili vyššie školné ako škótski študenti, a to aj 
keď sú všetci štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva. Predkladateľ petície kritizuje túto 
situáciu ako diskriminačnú voči anglickým študentom a tvrdí, že so študentmi zo Spojeného 
kráľovstva, ktorí nie sú zo Škótska, by sa malo zaobchádzať rovnako ako s „miestnymi“ 
škótskymi študentmi, a to najmä ak sa toto právo na rovnaké zaobchádzanie priznáva 
študentom z EÚ, ktorí nepochádzajú zo Spojeného kráľovstva.
Poznámky Komisie

Komisia by najprv rada pripomenula, že v oblasti vzdelávania majú plnú zodpovednosť za 
obsah a organizáciu svojich vzdelávacích systémov členské štáty (článok 165 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)). Pri uplatňovaní tejto zodpovednosti však členské štáty 
musia dodržiavať právne predpisy Európskej únie (pozri okrem iného vec C-12/06 Morgan 
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a Bucher [2007] ECR I-9161, odsek 24), v tomto prípade najmä zásadu nediskriminácie na 
základe štátnej príslušnosti (článok 18 ZFEÚ) a zásadu slobody pohybu a pobytu na území 
členských štátov (článok 21 ZFEÚ). V otázke školného tieto zásady znamenajú, že študenti 
z inej krajiny EÚ musia mať rovnaké práva, a v príslušných prípadoch aj rovnaké povinnosti, 
ako miestni študenti, čiže študenti z členského štátu, v ktorom sa nachádzajú príslušné 
vzdelávacie inštitúcie (pozri v tejto súvislosti vec 293/83 Gravier [1985] ECR 593, odseky 19 
a 25).
Keďže však rozdiely v zaobchádzaní, ktoré sú sporné v tejto situácii (vyššie školné pre 
študentov zo Spojeného kráľovstva, ktorí nepochádzajú zo Škótska), sa na účely právnych 
predpisov EÚ týkajú len „miestnych“ študentov, keďže študenti z Anglicka, Walesu, Škótska 
a Severného Írska sa všetci považujú za študentov zo Spojeného kráľovstva, tieto rozdiely 
nepatria do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov Európskej únie. Posúdenie súladu tejto 
situácie s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov je preto výlučne v právomoci 
orgánov či súdov Spojeného kráľovstva. 


