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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Dr. Andrea Raccanelli olasz állampolgár által benyújtott 0396/2004. számú petíció a 
német Max Planck Társaságnál EU-s doktori hallgatók ellen irányuló állítólagos 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Max Planck Társaság a német doktori hallgatóknak rendes 
munkaszerződést biztosít, míg a más EU-országokból származóknak csak ösztöndíjhoz van 
hozzáférésük, amely alapján nem fizet nekik a társadalombiztosítás. Az ösztöndíj formájában 
kapott nettó kifizetések alacsonyabbak, mint a szerződésekéi, és így a petíció benyújtója 
szerint a más EU-országokból érkező diákok megkülönböztetés áldozatai, és ezzel sérül a 
Szerződés 39. cikke. Kérdésére a Max Planck Társaság azt válaszolta, hogy a szövetségi 
Bund-Länder-bizottság által felállított szabályok szükségessé teszik ezt a különbségtételt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. október 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2005. október 20-án kapott válasz.

A petíció benyújtójának az Európai Parlamenthez küldött levele az Európai Bizottsághoz is 
szól. A Bizottság az ügyet hivatalos panaszként vette nyilvántartásba és kapcsolatban áll a 
petíció benyújtójával. A Bizottság továbbá két írásbeli kérdés (62/04 és 1813/04 számú) 
kapcsán is foglalkozik az üggyel. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a német Max Planck 
Társaságnál a más EU-tagállamok állampolgárai nem kapnak a német állampolgárokkal 
megegyező mértékű hozzáférést a kutatói állások tekintetében. Az állásokhoz 
munkaszerződést ajánlanak fel, de módszeresen ösztöndíj kerül számukra kifizetésre.

Az EU polgárainak joguk van másik államban munkát vállalni (EK-Szerződés, 39. cikk). A
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munkavállalók szabad mozgásának joga magában foglalja a munkához való egyenlő 
hozzáférés jogát és a munkafeltételek tekintetében a fogadó tagállam állampolgáraival való 
egyenlő elbírálás jogát. 

Ezért a 39. cikk alapján a más EU-tagállamok állampolgárai számára lehetővé kell tenni, hogy 
a német Max Planck Társaságnál olyan kutatói állásokra jelentkezhessenek, amelyhez 
munkaszerződést is ajánlanak (mint pl. az írásbeli kérdések által érintett BAT IIa/2 szerinti 
állások), és ugyanolyan elbírálásban részesüljenek, mint a német állampolgárok. 

A Bizottság szolgálatai kételkednek abban, hogy a kialakult helyzet összhangban lenne a 
munkavállalók szabad mozgására vonatkozó EK-előírásokkal. Miután a petíció benyújtója 
hozzájárult személyazonosságának az eljárás során történő felfedéséhez, a Bizottság a német 
hatóságokat állásfoglalásra kérte fel a kérdésben.

A Bizottság szolgálatai tájékoztatni fogják a Petíciós Bizottságot a kérdéssel kapcsolatos 
fejleményekről.

4. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott válasz.

A Bizottság szolgálatai a német hatóságok álláspontját kérték az ügyben. A német hatóságok 
tájékoztatták a Bizottság szolgálatait, hogy a Max Planck Társaság igazgatási tanácsa új 
szabályokat fogadott el a doktori hallgatók támogatására. Az új szabályokat a „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” tartalmazza. Az új szabályok biztosítják, hogy a német és 
nem német állampolgárok ugyanúgy jogosultak legyenek a BAT IIa/2 szerinti állások vagy az 
ösztöndíjak megszerzésére. A kritériumok, melyek alapján eldöntik, hogy adott személlyel 
munkaszerződést kötnek vagy ösztöndíjat kap, többé nem kapcsolódnak az illető 
állampolgárságához. Az EU-polgárok jogai így megegyeznek a német állampolgárok jogaival.

A Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy általában véve már nincs szó megkülönböztetésről a 
német állampolgárok és más tagállamok migráns munkavállalói között a BAT IIa/2 szerinti 
állásokhoz és munkakörülményekhez való hozzáférés tekintetében; a Bizottság szolgálatai 
ezért úgy vélik, hogy az új szabályok már összhangban állnak a munkavállalók szabad 
mozgásáról szóló közösségi joggal.

A petíció benyújtója/panaszos azonban azt állítja, hogy a gyakorlatban eddig semmi nem 
változott, illetve a nem német EU-állampolgárok továbbra is szisztematikusan ösztöndíjat 
kapnak, és egyáltalán nincs lehetőségük a munkaszerződés megszerzésére.

Az új szabályok alkalmazásával kapcsolatos tájékozódás érdekében a Bizottság szolgálatai fel 
kívánják venni a kapcsolatot a német hatóságokkal.

A Bizottság szolgálatai tájékoztatni fogják a Petíciós Bizottságot a kérdéssel kapcsolatos 
fejleményekről.


