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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0396/2004, της δρος Andrea Raccanelli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση λόγω ιθαγένειας σε βάρος υποψήφιων διδακτόρων της ΕΕ από το 
ερευνητικό ίδρυμα Max Planck (Max Planck Society) στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι το ερευνητικό ίδρυμα Max Planck παρέχει στους γερμανούς 
υποψήφιους διδάκτορες κανονική σύμβαση εργασίας, ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες από άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πρόσβαση μόνον σε υποτροφία, η οποία δεν περιλαμβάνει 
επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Το καθαρό εισόδημα από τις υποτροφίες είναι χαμηλότερο 
από εκείνο των συμβάσεων. Βάσει αυτού, η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες 
που προέρχονται από χώρες της ΕΕ πλην Γερμανίας είναι θύματα διάκρισης και ότι 
παραβιάζεται το άρθρο 39 της Συνθήκης. Όταν ερωτήθη, το ερευνητικό ίδρυμα Max Planck 
απάντησε ότι οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την ομοσπονδιακή επιτροπή Bund- Länder 
καθιστούν αναγκαία την εν λόγω διαφορετική μεταχείριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Οκτωβρίου 2005.

Η επιστολή της αναφέρουσας που εστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθυνόταν επίσης 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή καταχώρισε την υπόθεση ως επίσημη καταγγελία 
και είναι σε επαφή με την αναφέρουσα. Επίσης, η Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό 
σε δύο γραπτές ερωτήσεις (αριθ. 62/04 και αριθ. 1813/04). Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι 
υπήκοοι άλλων κρατών μελών της ΕΕ δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους γερμανούς 
υπηκόους σε ερευνητικές θέσεις στο γερμανικό ίδρυμα German Max-Planck Society, στο 
οποίο προσφέρονται συμβάσεις απασχόλησης, αλλά ότι κατά πάγια τακτική τούς 
προσφέρονται υποτροφίες.
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Οι υπήκοοι της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη (άρθρο 39 ΕΚ). 
Αυτό το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων περιλαμβάνει το δικαίωμα 
ισότιμης πρόσβασης σε θέσεις απασχόλησης και ισότιμης μεταχείρισης όσον αφορά τις 
εργασιακές συνθήκες σε σύγκριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους υποδοχής.

Βάσει του άρθρου 39, οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να μπορούν να 
αιτούνται για ερευνητικές θέσεις για τις οποίες προσφέρεται σύμβαση απασχόλησης (όπως οι 
θέσεις του BAT IIa/2 που αναφέρονται στη γραπτή ερώτηση) στο γερμανικό ίδρυμα Max
Planck Society όπως και οι γερμανοί υπήκοοι.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκφράζουν αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα αυτής της 
κατάστασης με τους κοινοτικούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 
Εφόσον η αναφέρουσα συμφώνησε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της στις διαδικασίες, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν την άποψη των γερμανικών αρχών επί του θέματος.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ενημερώσουν την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την 
εξέλιξη της υπόθεσης.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις γερμανικές αρχές την άποψή τους για το θέμα. 
Οι γερμανικές αρχές πληροφόρησαν τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι το διοικητικό
συμβούλιο του ερευνητικού ιδρύματος Max-Planck υιοθέτησε νέους κανόνες για την 
υποστήριξη των ατόμων που προετοιμάζουν διδακτορικό. Οι νέοι κανόνες περιέχονται στο
«Richtlinien der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. für die
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Inland) und die Förderung der
wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Ausland». Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι
Γερμανοί και μη Γερμανοί δικαιούνται εξίσου να προσλαμβάνονται σε θέσεις του BAT IIa/2 
ή να λαμβάνουν υποτροφία. Τα κριτήρια για την πρόσληψη ενός ατόμου σε κάποια θέση ή
για την παροχή υποτροφίας δεν σχετίζονται πλέον με την εθνικότητα του ατόμου. Οι πολίτες
της ΕΕ έχουν επομένως τα ίδια δικαιώματα με τους γερμανούς υπηκόους.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι γενικά δεν υφίσταται πλέον διάκριση μεταξύ
γερμανών υπηκόων και διακινούμενων εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη όσον αφορά την
πρόσβαση σε θέσεις του BAT IIa/2 και τις εργασιακές συνθήκες· οι υπηρεσίες της Επιτροπής
επομένως θεωρούν ότι οι νέοι κανόνες είναι τώρα σύμμορφοι με την κοινοτική νομοθεσία για
την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Ωστόσο, η αναφέρουσα/καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι πρακτικά δεν έχει αλλάξει τίποτε ως 
τώρα και ότι οι μη γερμανοί ευρωπαίοι υπήκοοι εξακολουθούν συστηματικά να λαμβάνουν 
υποτροφίες, χωρίς όμως να έχουν ακόμη τη δυνατότητα να αποκτήσουν σύμβαση εργασίας.

Προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για την εφαρμογή των νέων κανόνων, οι υπηρεσίες της
Επιτροπής σκοπεύουν να επικοινωνήσουν με τις γερμανικές αρχές.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ενημερώσουν την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την
εξέλιξη της υπόθεσης.


