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Lūgumrakstu komiteja

9.07.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0531/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā M.W., par Insbrukas 
Universitātes stipendiju pieteikumu konkursa ierobežojumiem, kuri paredz, ka 
stipendijas var saņemt tikai austriešu tautības absolventi vai migrantu strādnieku bērni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret, viņasprāt, diskriminējošiem Leopolda Franzena 
Insbrukas Universitātes izdotiem konkursa noteikumiem pēcdiploma zinātņu studiju
stipendiju, veicināšanas stipendiju, speciālo stipendiju un pētniecības stipendiju saņemšanai, 
jo pieteikumus var iesniegt tikai austrieši vai migrantu strādnieku bērni. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka tādējādi tiek pārkāpti EK līguma 12. panta (diskriminācija pilsonības 
dēļ) un 18. panta (tiesības brīvi pārvietoties) noteikumi. Viņa citē arī vairākus attiecīgus tiesas 
spriedumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 24. novembrī. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 9. jūlijā

„Faktu kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir Itālijas valstspiederīgā. Viņa sūdzas par diskriminējošiem
kritērijiem dalībai ikgadējā stipendiju konkursā, kuru izsludina Leopolda Franzena Insbrukas 
Universitāte. Viņa informē, ka talantīgiem studentiem paredzētos līdzekļus mācībām, kurus
veido atbalsta stipendijas un uz panākumiem balstītas stipendijas, kā arī stipendijas 
zinātniskiem nolūkiem var saņemt tikai Austrijas pilsoņi vai migrējošo darba ņēmēju bērni, 
kuri dzīvo Austrijā. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka tā ir prettiesiska diskriminācija 
pilsonības dēļ un tādējādi tiek pārkāpti EK līguma 12. un 18. panta noteikumi, kā arī 
2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes 
locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā 24. pants. Viņa citē arī 
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vairākus attiecīgus tiesas spriedumus.

Juridiskie aspekti

Lūgumraksta iesniedzēja – Itālijas valstspiederīgā – ir ES pilsone. Ja viņa ir pārcēlusies uz 
Austriju, lai studētu universitātē, viņa ir izmantojusi tiesības pārvietoties un uzturēties citā 
dalībvalstī. Uz viņu attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 12. un 18. pants, kā arī 
Direktīva 2004/38/EK.

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 12. pants paredz, ka, piemērojot šo Līgumu un neskarot 
tajā paredzētos īpašos noteikumus, ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ. Šis 
vispārīgais princips attiecībā uz diskriminācijas aizliegumu pilsonības dēļ ir minēts arī
Direktīvas 2004/38/EK 24. panta 1. punktā.

Tomēr Direktīvas 2004/38/EK 24. panta 2. punkts paredz atkāpšanos no šā principa, nosakot, 
ka uzņēmējai dalībvalstij nav pienākuma pirms pastāvīgas uzturēšanās tiesību iegūšanas 
piešķirt līdzekļus mācībām, tostarp arodapmācībai, ja šie līdzekļi ir stipendijas vai studiju 
kredīti personām, kas nav darba ņēmēji, pašnodarbinātas personas, personas, kas saglabā šādu 
statusu, un to ģimenes locekļi.

Saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 16. pantu Eiropas Savienības pilsoņiem, kas likumīgi un 
nepārtraukti ir uzturējušies uzņēmējā dalībvalstī piecus gadus, ir tiesības pastāvīgi uzturēties 
šajā valstī. Šie noteikumi attiecas arī uz ģimenes locekļiem, kas nav uzņēmējas dalībvalsts 
valstspiederīgie un ir kopā ar Eiropas Savienības pilsoni likumīgi un nepārtraukti uzturējušies 
uzņēmējā dalībvalstī piecus gadus. Atkāpjoties no šīs direktīvas 16. panta noteikumiem, 
direktīvas 17. pants paredz, ka ES pilsoņi, kas beidz strādāt, lai pensionētos vai 
neatgriezeniskas darba nespējas dēļ, un viņu ģimenes locekļi var pie noteiktiem nosacījumiem
iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības, pirms beidzies piecus gadus ilgais nepārtrauktas 
uzturēšanās laiks.

Uz Leopolda Franzena Insbrukas Universitāti attiecas 1992. gada Austrijas Studiju atbalsta 
likums (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I Nr. 305/1992, ko grozīja ar 
BGBl. Nr. 11/2005), kura 2. pants paredz, ka sarakstā iekļauto izglītības iestāžu studentiem 
paredzēto atbalstu var saņemt tikai Austrijas pilsoņi un ārvalstnieki vai bezpavalstnieki ar 
Austrijas pilsoņu tiesībām. Šā likuma 4. pants nosaka, ka Austrijas pilsoņu tiesības ir šādām 
personu grupām – EEZ līguma dalībvalstu pilsoņiem saskaņā ar līgumu, bēgļiem un 
ārvalstniekiem, kam pirms uzņemšanas izglītības iestādē un vismaz vienam no viņu vecākiem 
ir bijušas neierobežotas ienākuma nodokļa saistības Austrijā vismaz piecus gadus, kuru laikā 
Austrija ir bijusi viņu interešu centrs. Austrijas Izglītības, zinātnes un kultūras federālās 
ministrijas 2004. gada 7. aprīļa dekrēts (atsauce 54.121/4-VII/8b/2004) paredz, ka „ES pilsoņi 
saņem atbalstu tikai tādā gadījumā, ja viņi uzturas Austrijā kā migrējošie darba ņēmēji vai 
migrējošo darba ņēmēju bērni. Nekādi īpaši noteikumi neattiecas uz atbalsta piešķiršanu 
studentiem no Dienvidtiroles. Tas, ka uz studentiem, kuri nav Austrijas pilsoņi, attiecas tādi 
paši noteikumi par studiju jomu kā uz studentiem – Austrijas pilsoņiem, nenozīmē, ka uz 
visiem studentiem attiecas vienlīdzīgi noteikumi par atbalsta piešķiršanu”.

Iepriekš minētie Austrijas tiesību akti neatbilst Direktīvas 2004/38/EK 24. pantam. Saskaņā ar 
Direktīvas 2004/38/EK 24. panta 2. punktu pašnodarbināto ES pilsoņu un viņu ģimenes 
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locekļu, kā arī darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesības saņemt līdzekļus mācībām ir 
līdzvērtīgas dalībvalsts valstspiederīgo tiesībām. Turklāt pensionētie ES pilsoņi un viņu 
ģimenes locekļi un studenti, kā arī citi ekonomiski neaktīvi ES pilsoņi un viņu ģimenes 
locekļi arī ir tiesīgi saņemt līdzekļus mācībām no brīža, kad tie izpilda prasības attiecībā uz 
pastāvīgu uzturēšanos saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 16. un 17. pantu. Austrijas tiesību 
akti paredz līdzvērtīgas piekļuves tiesības līdzekļiem mācībām tikai tiem studentiem, kuri ir
migrējošie darba ņēmēji vai viņu ģimenes locekļi.
Pasākumi, lai transponētu Direktīvas 2004/38/EK 24. panta noteikumus Austrijas tiesību 
aktos, par kuriem Austrijas iestādes līdz šim ir informējušas Komisiju, nenovērš šo Kopienas 
tiesību aktu pārkāpumu. 1992. gadā pieņemtā Studentu atbalsta likuma 4. panta 1. punkts un 
1983. gadā pieņemtā Skolnieku stipendiju likuma 1. panta a) punkts tikai paredz, ka 
atsevišķos gadījumos Eiropas Savienības pilsoņi var saņemt līdzekļus mācībām, bet nav 
skaidrs, vai iepriekš minētajos gadījumos viņu tiesības ir līdzvērtīgas Austrijas pilsoņu
tiesībām.

Secinājums

Komisija reģistrēs šo gadījumu kā sūdzību un nosūtīs vēstuli Austrijas iestādēm, norādot, ka 
iepriekš minētie tiesību akti neatbilst Direktīvai 20004/38/EK.”
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