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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0531/2006, внесена от M. W., с италианско гражданство, за изразяване на 
протест  срещу обстоятелството, че покана за подаване на заявления за отпускане 
на безвъзмездни средства, публикувана от Университета в Инсбрук, предвижда  
отпускането на безвъзмездни средства за завършили висше образование лица да се 
ограничи единствено до австрийски граждани или деца на работници мигранти

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу дискриминиращите според нея условия, 
посочени в покана, публикувана от Университета „Леополд Франценс” - Инсбрук, за 
кандидатстване за безвъзмездни средства за следдипломно обучение, при повишение, 
стипендии и безвъзмездни средства за научни изследвания, тъй като изискването към 
кандидатите е било да са австрийски граждани или деца на работници мигранти. 
Вносителката възразява, че това е в нарушение на член 12 (дискриминация на 
основание гражданство) и на член 18 (свобода на движение) от Договора за ЕО. Тя 
цитира също и няколко решения на Съда в този смисъл.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 ноември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 юли 2007 г.

Фактически състав

Вносителката е италианска гражданка. Тя се оплаква от дискриминиращите критерии, 
използвани за допускане до участие в годишната покана за подаване на заявления за 
отпускане на безвъзмездни средства, отправена от Университета „Леополд Франценс” -
Инсбрук. Тя твърди, че помощите за изявени студенти, които се изразяват в отпускане 
на безвъзмездни средства за подпомагане и безвъзмездни средства въз основа на 
постиженията, както и надбавки за научни цели, могат да се предоставят само на 
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австрийски граждани или деца на работници мигранти, с местопребиваване в Австрия. 
Тя счита, че това представлява незаконосъобразна дискриминация на основание 
гражданство, което е в нарушение на членове 12 и 18 от Договора за ЕО и член 24 от 
Директива 2004/38/EО от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите-членки. Тя цитира също така и няколко решения на Съда в този смисъл.

Правна квалификация

Вносителката, италианска гражданка, е гражданка на ЕС. След като се е преместила в 
Австрия, за да следва университетско образование, тя е упражнила правото си на 
свободно движение и пребиваване в друга държава-членка. Членове 12 и 18 от 
Договора за създаване на Европейската общност и Директива 2004/38/EО са 
приложими по отношения на нея.  

Член 12 от Договора за създаване на Европейската общност предвижда, че „в обхвата 
на приложение на настоящия договор и без да се засягат специалните разпоредби, 
съдържащи се в него, се забранява всякаква дискриминация на основание 
гражданство.” Този общ принцип за недопускане на дискриминация на основание 
гражданство се съдържа и в член 24, параграф 1 от Директива 2004/38/EО.

Въпреки това, член 24, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО предвижда изключение от 
този принцип, според което „приемащата държава-членка не се задължава, преди 
придобиването на правото на постоянно пребиваване, да отпуска финансова помощ за 
издръжка за обучение, включително и за професионално обучение, състояща се от 
безвъзмездна помощ или студентски заеми за лица, различни от работници или
самостоятелно заети лица, лица, които запазват такъв статус и членове на техните 
семейства”.

Съгласно член 16 от Директива 2004/38/EО „граждани на Съюза, които са пребивавали 
законно в приемащата държава-членка в продължение на непрекъснат срок от пет 
години, имат право на постоянно пребиваване в тази държава” . Същото се отнася и за 
членове на семейството, които не са граждани на приемащата държава-членка, ако те са 
пребивавали законно заедно с гражданин на Съюза в приемащата държава-членка в 
продължение на непрекъснат срок от пет години. В отклонение от член 16 от 
директивата, в член 17 е предвидено, че членовете на семействата на граждани на 
Съюза, които са прекратили трудовата си дейност поради придобиване на право на 
пенсия или поради настъпила трайна неработоспособност, при определени условия 
могат да придобият право на постоянно пребиваване, преди да е изтекъл непрекъснат 
срок на пребиваване от пет години.

Университетът „Леополд Франценс” - Инсбрук, прилага австрийския Закон за 
подпомагане на обучението от 1992 г. (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I № 
305/1992, изменен с BGBl. № 11/2005), като в раздел 2 от този закон е предвидено, че 
помощите за студенти, записани в изброените образователни институции, се отпускат 
единствено на австрийски граждани и на чужди граждани или лица без гражданство, 
които се третират като австрийски граждани. В раздел 4 е предвидено, че следните 
категории лица се третират като австрийски граждани: граждани на страните по 
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Споразумението за ЕИП в предвидените от споразумението случаи, бежанци и чужди
граждани, които преди приемането им в образователен център и заедно с поне единия 
от родителите си са били неограничено данъчно отговорни в Австрия в продължение на 
най-малко пет години, през които центърът на техните интереси е бил в Австрия. 
Постановление на австрийското федерално Министерство на образованието, 
изследванията и културата от 7 април 2004 г. (ref. 54.121/4-VII/8b/2004) предвижда, че 
„гражданите на ЕС се подпомагат, само ако са се установили в Австрия като 
работници мигранти или деца на работници мигранти. Не се прилагат специални 
разпоредби за подпомагане на студенти от Южен Тирол. Фактът, че неавстрийски 
студенти се третират като австрийски студенти в съответствие с правните 
разпоредби, регулиращи съответната образователна област, не означава, че те се 
третират по същия начин по отношение на предоставянето на помощи на 
студенти“. 

Посоченото по-горе австрийско законодателство не съответства на член 24 от 
Директива 2004/38/EО. В съответствие с член 24, параграф 2 от Директива 2004/38/EО, 
самостоятелно заети граждани на ЕС и членове на техните семейства имат право на 
равен достъп, като австрийските граждани, до помощ за издръжка за тяхното 
образование по същия начин както работниците и членовете на техните семейства. 
Освен това пенсионирани граждани на ЕС и членовете на техните семейства, студенти, 
както и други граждани на ЕС, които не осъществяват трудова дейност, и членовете на 
техните семейства също имат право на такава помощ от момента, в който изпълнят 
изискванията за получаване на постоянно пребиваване в съответствие с членове 16 и 17 
от Директива 2004/38/EО. Австрийското законодателство предоставя равен достъп до
финансова помощ за издръжка за студенти единствено на неавстрийски граждани на 
ЕС, които са работници мигранти и членове на техните семейства.

Мерките, насочени към въвеждане на член 24 от Директива 2004/38/EО в австрийското 
законодателство, съобщени до този момент от австрийските държавни органи на 
Комисията, изглежда не предвиждат начини за отстраняване на това нарушение на 
правото на Общността. Член 4, параграф 1 от Закона за подпомагане на обучението от 
1992 г. и член 1, буква a) от Закона за безвъзмездните средства, отпускани на ученици 
от 1983 г., предвиждат само, че при определени обстоятелства гражданите на Съюза
могат да подават заявления за тези помощи за издръжка, но в посочените по-горе 
случаи не е ясно дали това става при равни условия, както за австрийски граждани. 

Заключения

Комисията ще регистрира случая като жалба и ще изпрати писмо на австрийските 
държавни органи, в което се заявява, че посоченото по-горе законодателство очевидно 
е в противоречие с Директива 2004/38/EО.
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