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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

M. W. (olasz állampolgár) által benyújtott 0531/2006. számú petíció az Innsbrucki 
Egyetem által osztrák nemzetiségűek vagy migráns munkavállalók gyermekei számára 
korlátozott ösztöndíjpályázati felhívás elleni tiltakozásról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az ellen – amelyet ő megkülönböztető pályázati feltételeknek 
tekint –, hogy az Innsbrucki Leopold-Franzens Egyetem posztgraduális természettudományos 
tanulmányi ösztöndíjakra, promóciós támogatásokra, ösztöndíjakra és kutatási ösztöndíjakra 
kiírt pályázatára csak osztrák nemzetiségűek vagy migráns munkavállalók gyermekei 
pályázhatnak. A petíció benyújtója szerint ez sérti az EK-Szerződés 12. (állampolgárság 
alapján való megkülönböztetés) és a 18. (szabad mozgás) cikkében foglaltakat. Továbbá a 
petíció benyújtója számos vonatkozó bírósági ítéletet idéz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2006. november 24-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. július 9-én kapott válasz.

Tények

A petíció benyújtója olasz állampolgár. Panasszal él az Innsbrucki Leopold-Franzens 
Egyetem éves ösztöndíjpályázatai pályázói körének meghatározásakor alkalmazott 
diszkriminatív kritériumok ellen.

Azt állítja, hogy a tehetséges diákok számára elérhető támogatásjellegű, teljesítményalapú, 
valamint kutatói ösztöndíjakra csak osztrák nemzetiségűek, vagy Ausztriában tartózkodó, 
migráns munkavállalók gyermekei pályázhatnak. Úgy érvel, hogy ez állampolgárság szerinti 
hátrányos megkülönböztetésnek minősül, és sérti az EK-Szerződés 12. és 18. cikkében, 
valamint a, az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
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mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelv 24. 
cikkében foglaltakat. Idéz továbbá számos releváns bírósági ítéletet.

A jog

A petíció benyújtója, egy olasz nemzetiségű nő, uniós állampolgár. Amennyiben Ausztriába 
költözne egyetemi tanulmányok folytatása végett, a szabad mozgás jogát gyakorolná, és 
másik tagállamban tartózkodna. Az Európai Közösséget létrehozó EK-Szerződés 12. és 18. 
cikke, valamint a 2004/38/EK irányelv alkalmazhatóak rá.

Az Európai Közösséget létrehozó EK-Szerződés 12. cikke kimondja, hogy a Szerződés 
alkalmazási körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az 
állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetés. Ezt az általános, a nemzetiségi 
alapon való egyenlő bánásmód elvét a 2004/38/EK irányelv 24. cikkének (1) bekezdése is 
kimondja.

Ugyanakkor a 2004/38/EK irányelv 24. cikkének (2) bekezdése ettől az elvtől eltérően 
kimondja, hogy a fogadó tagállam nem köteles a huzamos tartózkodási jog megszerzését 
megelőzően szociális segítséget nyújtani tanulmányok folytatásához, beleértve a szakképzést, 
amely segítség tanulmányi ösztöndíjat vagy diákhitelt biztosít a munkavállalókon, önálló 
vállalkozókon, e jogállásukat megtartó személyeken és családtagjaikon kívüli személyeknek.

A 2004/38/EK irányelv 16. cikke szerint azoknak az uniós állampolgároknak, akik a fogadó 
tagállamban öt éve folyamatosan és törvényesen tartózkodnak, joguk van a fogadó 
tagállamban állandó tartózkodási engedélyhez. Ugyanez érvényes az uniós állampolgár 
tagállam szerinti nemzetiséggel nem rendelkező családtagjaira is, akik öt éve folyamatosan és 
törvényesen tartózkodnak vele a fogadó tagállamban. Az irányelv 16. cikke alól kivételt 
formáló 17. cikke szerint azok az uniós állampolgárok, akik felfüggesztették munkájukat 
nyugdíjazás, vagy folyamatosan munkaképtelenség miatt, valamint családtagjaik bizonyos 
körülmények között a folyamatos öt éves tartózkodás letelte előtt megkaphatják állandó 
tartózkodási engedélyüket.

Az Innsbrucki Leopold-Franzens Egyetem az 1992-es ausztriai tanulmányok folytatását 
támogató törvényt (a BGBl. N° 11/2005 által módosított Studienförderunggesetz – StudFG 
BGBl. I N° 305/1992) alkalmazza, amely (2) szakaszában kimondja, hogy oktatási 
intézménybe beiratkozott diákok részére támogatást csak osztrák állampolgárok és osztrák 
állampolgárokként kezelt külföldi nemzetiségűek vagy hontalanok kaphatnak. A (4) szakasz 
úgy rendelkezik, hogy a következő kategóriákba tartozó személyeket kell osztrák 
állampolgárokként kezelni: az EGT szerződést aláíró országok állampolgárait, amennyiben a 
szerződés úgy rendelkezik, menekülteket és külföldi állampolgárokat, akik oktatási 
intézménybe való felvételüket megelőzően és legalább egyik szülőjükkel együtt korlátlan 
jövedelemadó-kötelezettséggel rendelkeztek Ausztriában legalább öt évig, amikor 
Ausztriában életvitelszerűen tartózkodtak. Az Osztrák Szövetségi Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Minisztérium 2004. április 7-i határozata (ref. 54.121/4-VII/8b/2004) kimondja, 
hogy “uniós állampolgárok csak akkor részesülhetnek támogatásban, ha Ausztriában migráns 
munkavállalónak vagy migráns munkavállaló gyermekeként ismerik el őket. Nem érvényesek 
különleges rendelkezések a dél-tiroli diákok ösztöndíj-támogatására vonatkozóan. Az a tény, 
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hogy nem osztrák nemzetiségű diákokat a tanulmányok folytatására vonatkozó jogszabályi 
rendelkezés értelmében osztrák diákokként kezelnek, nem jelenti azt, hogy ugyanúgy kell 
kezelni őket a diákok ösztöndíj-támogatását illetően is”.

A fent említett osztrák törvényalkotás nem felel meg a 2004/38/EK irányelv 24. 
bekezdésének. A 2004/38/EK irányelv 24. cikkének (2) bekezdése szerint az önálló vállalkozó 
uniós állampolgároknak és családtagjaiknak joguk van az állampolgárokkal egyenlő 
elbánáshoz a tanulmányi ösztöndíjat illetően. Továbbá a nyugdíjas uniós állampolgárok, 
családtagjaik, diákok és más inaktív polgárok és családtagjaik szintén jogosultak támogatásra 
attól a pillanattól kezdve, hogy teljesítették a 2004/38/EK irányelv 16. és 17. cikkével 
összhangban az állandó tartózkodás feltételét. Az osztrák törvényalkotás csak egyenlő 
hozzáférést biztosít a segítség tanulmányi ösztöndíjhoz a migráns munkavállaló nem osztrák 
uniós állampolgárok és családtagjaik számára.

A 2004/38/EK irányelv 24. cikkének az osztrák törvényalkotásba való átültetését célzó 
intézkedések, amelyekről az osztrák hatóságok már beszámoltak a Bizottságnak, valószínűleg 
nem jelentenek jogorvoslatot a közösségi jog ezen megsértésére. Az 1992-es ausztriai 
tanulmányok folytatását támogató törvény 4. cikkének (1) bekezdése és az 1983-as 
Diákösztöndíj Törvény 1a. bekezdése csak azt mondja ki, hogy adott körülmények között az 
uniós állampolgárok pályázhatnak tanulmányi ösztöndíjakra, de nem világos, hogy az osztrák 
állampolgárokéval egyenlő eséllyel teszik-e ezt a fent említett esetekben.

Következtetés

A Bizottság ezt az ügyet panaszként regisztrálja, és levelet intéz az osztrák hatóságoknak a 
fenti törvénykezésnek a 2004/38/EK irányelvet sértő voltáról.
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