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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0531/2006 af M. W., italiensk statsborger, om en indkaldelse af 
stipendieansøgninger udstedt af Innsbruck Universitet, som er begrænset til kandidater, der er 
af østrigsk nationalitet eller er børn af vandrende arbejdstagere

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod noget, som hun opfatter som diskriminerende betingelser i 
indkaldelser udstedt af Leopold Franzens Universität Innsbruck af ansøgninger om stipendier 
til licentiatsstudier, fremhjælpningsstipendier, legater og forskningsstipendier, eftersom 
ansøgerne enten skal være af østrigsk nationalitet eller børn af vandrende arbejdstagere. 
Andrageren anfører, at dette er i strid med EF-traktatens artikel 12 (forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet) og artikel 18 (fri bevægelighed). Hun citerer også en række relevante 
domstolsafgørelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. juli 2007.

"De faktiske omstændigheder

Andrageren er italiensk statsborger. Hun klager over de diskriminerede kriterier, der anvendes 
for berettigelse til at deltage i den årlige indkaldelse af stipendieansøgninger, der finder sted 
på Leopold Franzens Universität Innsbruck. Hun hævder, at støtten til begavede studerende, 
som består af støttestipendier og resultatbaserede stipendier, og ydelser til videnskabelige 
formål kun kan tildeles til østrigske borgere eller børn af vandrende arbejdstagere, som bor i 
Østrig. Hun hævder, at det er et eksempel på ulovlig forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, hvilket er i strid med EF-traktatens artikel 12 og 18 og artikel 24 i direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes 
og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Hun citerer også en række relevante domme.
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I henhold til lovgivningen

Andrageren er italiensk statsborger og EU-borger. Når hun er flyttet til Østrig for at følge sine 
universitetsstudier, har hun udøvet sin ret til at færdes og opholde sig frit i en anden 
medlemsstat. Artikel 12 og 18 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og 
direktiv 2004/38/EF gælder for hende. 

I artikel 12 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fastsættes det, at al 
forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, inden for traktatens 
anvendelsesområde og med forbehold af dennes særlige bestemmelser er forbudt. Dette 
generelle princip om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet fastslås også i 
artikel 24, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF.

Men i artikel 24, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF fastsættes der en fravigelse af dette princip, 
hvorefter værtsmedlemsstaten ikke er forpligtet til, forud for erhvervelse af ret til 
tidsubegrænset ophold, at yde studiestøtte, herunder støtte til erhvervsuddannelse, i form af 
stipendier eller lån, til andre personer end arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og 
personer, der har bevaret denne status, samt deres familiemedlemmer.

I henhold til artikel 16 i direktiv 2004/38/EF har unionsborgere, der lovligt har haft ophold 
fem år i træk i værtsmedlemsstaten, ret til tidsubegrænset ophold på dens område. Det samme 
gælder familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i værtsmedlemsstaten, men som i fem år i 
træk lovligt har boet sammen med unionsborgeren i værtsmedlemsstaten. Som en undtagelse 
fra direktivets artikel 16 fastsættes det i artikel 17, at EU-borgere, som er ophørt med at 
arbejde for at gå på pension eller som følge af vedvarende uarbejdsdygtighed, og deres 
familiemedlemmer på visse betingelser kan få ret til tidsubegrænset ophold, selv om de ikke 
har haft fast ophold der i fem år i træk.

Leopold Franzens Universität Innsbruck anvender den østrigske studiestøttelov af 1992 
(Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I Nr. 305/1992 som ændret ved BGBl. Nr. 11/2005), 
hvor det i afsnit 2 fastsættes, at støtte til studerende, der er tilmeldt de registrerede 
uddannelsesinstitutioner, kun kan ydes til østrigske borgere og udenlandske statsborgere eller 
statsløse personer, der behandles som østrigske borgere. I afsnit 4 fastsættes det, at følgende 
persongrupper behandles som østrigske borgere: borgere fra lande, der er parter i EØS-
aftalen, når dette er fastsat i aftalen, flygtninge og udenlandske statsborgere, der forud for 
optagelsen på uddannelsesinstitutionen og sammen med mindst en af deres forældre har haft 
ubegrænset indkomstskattepligt i Østrig i mindst fem år, hvor Østrig har været deres 
interessesfære. I et dekret fra det østrigske ministerium for uddannelse, forskning og kultur af 
7. april 2004 (ref. 54.121/4-VII/8b/2004) fastsættes det, at "EU-borgere kun støttes, hvis de er 
bosiddende i Østrig som vandrende arbejdstagere eller børn af vandrende arbejdstagere. Der 
gælder ingen særlige bestemmelser for ydelse af støtte til studerende fra Sydtyrol. At 
ikkeøstrigske studerende behandles som østrigske studerende i henhold til de 
lovbestemmelser, der finder anvendelse på studieområdet, er ikke ensbetydende med, at de 
behandles på samme måde, hvad angår studiestøtte".

Ovennævnte østrigske lovgivning er ikke i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 
2004/38/EF. I henhold til artikel 24, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF har selvstændige 
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erhvervsdrivende EU-borgere og deres familiemedlemmer ret til samme adgang som 
nationale til studiestøtte på lige fod med arbejdstagere og deres familiemedlemmer. Desuden 
er pensionerede EU-borgere og deres familiemedlemmer og studerende og andre 
ikkeerhvervsaktive EU-borgere og deres familiemedlemmer også berettigede til den støtte fra 
det tidspunkt, hvor de opfylder betingelserne for tidsubegrænset ophold i overensstemmelse 
med artikel 16 og 17 i direktiv 2004/38/EF. Østrigsk lovgivning giver kun lige adgang til 
studiestøtte til ikkeøstrigske EU-borgere, som er vandrende arbejdstagere, og deres 
familiemedlemmer.

De foranstaltninger med sigte på at omsætte artikel 24 i direktiv 2004/38/EF til østrigsk 
lovgivning, som de østrigske myndigheder indtil videre har meddelt Kommissionen, synes 
ikke at afhjælpe denne overtrædelse af fællesskabsretten. I § 4, stk. 1, i studiestøtteloven af 
1992 og i § 1, litra a) i elevstipendieloven af 1983 fastsættes det kun, at unionsborgere under 
visse omstændigheder kan søge om disse stipendier, men det står ikke klart, om det sker på 
lige fod med østrigske borgere i ovennævnte tilfælde. 

Konklusion

Kommissionen vil registrere denne sag som en klage og sende et brev til de østrigske 
myndigheder med besked om, at ovennævnte lovgivning synes at være i strid med direktiv 
2004/38/EF."


