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nationaliteit), over vermeende discriminatie op grond van nationaliteit door 
de Slowaakse spoorwegen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich dat hij tijdens zijn studieverblijf in Slowakije ongelijk is behandeld 
door de Slowaakse spoorwegen en het openbaar vervoer van Bratislava ten opzichte van 
Slowaakse studenten. Indiener kon geen gebruik maken van de studentenkortingen in het 
openbaar vervoer onder het voorwendsel dat hij niet Slowaaks was.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Het verzoekschrift

Een universiteitsstudent met de Spaanse nationaliteit en in het bezit van een studentenkaart 
(internationale ISIC-kaart) mocht geen gebruik maken van de studentenkortingen voor het 
openbaar vervoer van Bratislava en voor de Slowaakse spoorwegen op het treinstation van 
Bratislava.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift
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Afgaande op dit concrete geval, lijkt het dat de studentenkorting alleen beschikbaar is voor 
studenten die zijn ingeschreven bij een Slowaakse universiteit.

De commerciële praktijken zoals beschreven in het verzoekschrift kunnen duiden op 
discriminatie van passagiers op grond van nationaliteit (indirecte discriminatie, gelet op de 
omstandigheid dat de studentenstatus, op basis waarvan korting kan worden verleend, alleen 
geaccepteerd wordt voor studenten die zijn ingeschreven bij een Slowaakse universiteit).

De mobiliteit van studenten in de Europese Unie wordt bevorderd door het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 165), zoals geïnterpreteerd in de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie, en geschraagd door maatregelen van de EU (bv. 
initiatieven, zoals het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten (ECTS) en 
programma’s zoals het Erasmus-programma). De Commissie is al eerder gewezen op 
mogelijk discriminerende regels voor de toepassing van studentenkortingen in andere 
lidstaten en heeft reeds drie inbreukprocedures ingeleid in zaken betreffende ongelijke 
behandeling van studenten voor wat betreft de tarieven van het openbaar vervoer in een 
gastland.

Conclusie

De Commissie zal daarom onderzoeken of deze tarieven werkelijk worden gehanteerd en zal 
de Slowaakse autoriteiten verzoeken informatie over te leggen betreffende de mogelijk 
ongelijke behandeling van passagiers in het openbaar vervoer in relatie tot het toekennen van 
de studentenkortingen. Ook zal de Commissie de Slowaakse autoriteiten verzoeken uitleg te 
geven over het – volgens dezelfde bevoegde autoriteiten – geoorloofde karakter van een 
dergelijke prijsdiscriminatie en de evenredigheid van de maatregelen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 juli 2010.

Uit het dossier blijkt dat alle studenten die aan een Slowaakse universiteit studeren, en dus 
niet enkel studenten met de Slowaakse nationaliteit, in Slowakije een studentenkorting 
genieten voor het openbaar vervoer, met inbegrip van treinen. 

Zoals uiteengezet in drie inbreukprocedures die tegen bepaalde lidstaten zijn geopend, is de 
Commissie van mening dat elke lidstaat de studentenkorting in het openbaar vervoer moet 
toekennen aan alle studenten van de Europese Unie die in het bezit zijn van een 
studentenkaart van een onderwijsinstelling in deze lidstaat. 

Hoewel indiener niet precies aangeeft in welke hoedanigheid hij in Slowakije was, blijkt uit 
het dossier dat hij niet studeerde aan een Slowaakse onderwijsinstelling. 

De Commissie stelt voor dat de Commissie verzoekschriften indiener hiervan op de hoogte 
stelt. Als indiener aanvullend bewijs kan leveren dat hij toch aan een universiteit in Slowakije 
studeerde, zal de Commissie de zaak opnieuw beoordelen.


