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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0531/2006 mressqa minn M. W. (ta' nazzjonalità Taljana), li toġġezzjona 
għall-fatt li stedina għal applikazzjonijiet għal għotjiet maħruġa mill-Università ta’ 
Innsbruck qed tirrestrinġi l-għotjiet għall-gradwati peress li hija limitata għal gradwati 
ta’ nazzjonalità Awstrijaka jew ulied ħaddiema immigranti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta toġġezzjona għal dak li hija tikkunsidra bħala termini diskriminatorji ta’ l-
istediniet maħruġa mill-Università Leopold Franzens ta’ Innsbruck biex tapplika għal għotjiet 
għal studju post-graduate fix-xjenzi, għotjiet ta’ promozzjoni, boroż ta’ studju u għotjiet għar-
riċerka, minħabba li l-applikanti huma meħtieġa li jkunu jew ta’ nazzjonalità Awstrijaka jew 
ulied ta’ ħaddiema immigranti. Il-petizzjonanta targumenta li dan jikser l-Artikolu 12 
(diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ nazzjonalità) u l-Artikolu 18 (libertà ta’ moviment) tat-Trattat 
KE. Hija tikkwota wkoll numru ta’ sentenzi relevanti tal-qorti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-24 ta’ Novembru 2006. Informazzjoni mitluba mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-9 ta’ Lulju 2007.

Il-Fatti

Il-petizzjonanta hija ta’ nazzjonalità Taljana. Hija tilmenta fuq il-kriterji diskriminatorji użati 
għall-jedd biex wieħed tipparteċipa għas-sejħa annwali għall-applikazzjonijiet għall-għotjiet li 
mill-Univeristà Leopold-Franzens ta’ Innsbruck. Hija tafferma li l-għajnuniet għal studenti ta’ 
talent, li jikkonsistu f’għotjiet ta’ manteniment u għotjiet ibbażati fuq riżultati miksuba, u l-
konċessjonijiet għal għanijiet xjentifiċi jistgħu jingħataw biss lil ċittadini Awstrijaċi jew lil 
ulied ħaddiema immigranti. Hija targumenta li dan jikkostitwixxi diskriminazzjoni mhux 
permissibbli fuq il-bażi ta’ nazzjonalità bi ksur ta’ l-Artikoli 12 u 18 tat-Trattat KE u ta’ l-
Artikolu 24 ta’ Direttiva 2004/38/KE tad-29 April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini ta' l-
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Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta' l-
Istati Membri. Hija tikkwota wkoll numru ta’ sentenzi relevanti tal-qorti.

Il-Liġi

Il-petizzjonanta, li hija ta’ nazzjonalità Taljana, hija ċittadina ta’ l-UE. Jekk hija marret l-
Awstrija sabiex hija tkompli bl-istudji universitarji tagħha, hija eżerċitat il-libertà li tiċċaqlaq 
u tmur toqgħod fi Stat Membru ieħor. L-Artikoli 12 u 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea u Direttiva 2004/38/KE japplikaw għaliha.  

L-Artikolu 12 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea jistabbilixxi li fi ħdan il-qasam 
ta’ applikazzjoni tat-Trattat, u mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet speċjali li hemm 
f’dan ir-rigward, għandha tkun ipprojbita kwalunkwe diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ 
nazzjonalità. Dan il-prinċipju ġenerali ta’ non-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ nazzjonalità 
huwa ddikjarat ukoll fl-Artikolu 24.1 tad-Direttiva 2004/38/KE.

Madankollu, l-Artikolu 24.2 tad-Direttiva 2004/38/KE jipprovdi deroga minn dan il-prinċipju, 
skond liema l-Istat Membru ospitu m’għandux ikun obbligat, qabel il-kisba tad-dritt ta’ 
residenza permanenti, li jagħti għajnuna ta’ manteniment għall-istudji, inkluż it-taħriġ 
vokazzjonali, li jikkonsisti f’għotjiet għall-istudenti jew self għall-istudenti, ħlief lil ħaddiema, 
persuni li jaħdmu għal rashom, persuni li jżommu dak l-istejtus u l-membri tal-familja
tagħhom.

Skond l-Artikolu 16 tad-Direttiva 2004/38/KE, iċ-ċittadini ta’ l-Unjoni li jkunu għexu 
legalment għal perjodu kontinwu ta’ ħames snin fl-Istat Membru li jilqagħhom għandhom 
ikollhom id-dritt ta’ residenza permanenti hemmhekk. L-istess japplika għall-membri tal-
familja li m’humiex ċittadini ta’ l-Istat Membru li jilqagħhom li joqogħdu legalment maċ-
ċittadin ta’ l-Unjoni fl-Istat Membru li jilqagħhom għal perjodu kontinwu ta’ ħames snin. 
Bħala deroga mill-Artikolu 16 tad-Direttiva, l-Artikolu 17 tad-Direttiva jgħid li fil-każ ta’ 
ċittadini ta’ l-UE li waqfu jaħdmu sabiex jirtiraw jew minħabba inkapaċità permanenti biex 
jaħdmu, il-membri tal-familja tagħhom jistgħu, skond ċerti kondizzjonijiet, jiksbu d-dritt ta’ 
residenza permanenti qabel ma jkunu għamlu perjodu kontinwu ta’ residenza ta’ ħames snin.

L-Università Leopold-Franzens ta’ Innsbruck tapplika l-Att Awstrijakk dwar il-Manteniment 
għall-Istudju tal-1992 (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I N° 305/1992 kif emendat 
minn BGBl. N° 11/2005), li fl-Artikolu (2) tiegħu jistabbilixxi li l-manteniment għall-istudenti 
li huma rreġistrati fl-istituzzjonijiet edukattivi mniżżla jista’ jingħata biss liċ-ċittadini 
Awstrijaċi u ċittadini barranin jew persuni bla Stat trattati bħala ċittadini Awstrijaċi. L-
Artikolu (4) jgħid li l-kategoriji tal-persuni li ġejjin għandhom ikunu ttrattati bħala ċittadini 
Awstrijaċi: ċittadini tal-Partijiet Kontraenti tal-Ftehim taz-ZEE fejn il-ftehim jipprovdi dan,
refuġjati u ċittadini barranin li, qabel id-dħul fiċ-ċentru edukattiv, u flimkien ma’ minn ta’ l-
inqas wieħed mill-ġenituri tagħhom, kellhom obbligi tat-taxxa tad-dħul limitati fl-Awstrija 
għal ta’ l-inqas għal ħames snin li matulhom l-Awstrija kienet iċ-ċentru ta’ l-interess tagħhom.
Id-Digriet tal-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, Riċerka u Kultura Federali Awstrijakk tas-7 t’April 
2004 (ref. 54.121/4-VII/8b/2004) jgħid li "iċ-ċittadini ta’ l-UE għandhom jingħataw 
manteniment biss jekk ikunu stabbiliti fl-Awstrija bħala ħaddiema barranin jew ulied 
ħaddiema immigranti. L-ebda dispożizzjoni speċifika ma tapplika għall-għoti ta’ manteniment 
lill-istudenti mis-Sud Tirol. Il-fatt li studenti mhux Awstrijaċi huma ttrattati bħala studenti 
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Awstrijaċi skond id-dispożizzjonijiet legali li jirregolaw iz-zona ta’ studju ma jimplikax li 
dawn ikunu ttrattati bl-istess mod f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-għoti ta’ manteniment lill-
istudenti". 

Il-leġiżlazzjoni Awstrijaka msemmija hawn fuq ma tikkonformax ma’ l-Artikolu 24 ta’ 
Direttiva 2004/38/KE. Skond l-Artikolu 24.2 tad-Direttiva 2004/38/KE, ċittadini self-
employed ta’ l-UE u l-membri tal-familja tagħhom għandhom id-dritt għal aċċess ugwali 
bħaċ-ċittadini għal għajnuna ta’ manteniment għall-istudji bl-istess mod bħall-ħaddiema u l-
membri tal-familja tagħhom. Barra dan, ċittadini ta’ l-UE irtirati u l-membri tal-familja 
tagħhom u studenti u ċittadini oħra ta’ l-UE inattivi u l-membri tal-familja tagħhom huma 
intitolati wkoll għal dik l-għajnuna mill-mument li fih jissodisfaw il-ħtiġijiet biex igawdu 
minn residenza permanenti skond l-Artikoli 16 u 17 tad-Direttiva 2004/38/KE. Il-
leġiżlazzjoni Awstrijaka tagħti biss aċċess ugwali għal għajnuna ta’ manteniment għall-
istudenti liċ-ċittadini ta’ l-UE li m’humiex Awstrijaċi li huma ħaddiema immigranti u l-
membri tal-familja tagħhom.
Il-miżuri mmirati biex jittrasponu l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2004/38/KE fil-leġiżlazzjoni
Awstrijaka li ġew innotifikati s’issa mill-awtoritajiet Awstrijaċi lill-Kummissjoni ma jidhrux 
li jaħsbu għal rimedju għal dan il-ksur tal-Liġi tal-Komunità. L-Artikolu 4(1) ta’ l-Att dwar il-
Manteniment għall-Istudenti ta’ l-1992 u l-Artikolu 1(a) ta’ l-Att dwar l-Għotjiet lill-Istudenti 
tal-1983 jgħidu biss li skond ċerti ċirkustanzi, iċ-ċittadini ta’ l-Unjoni jistgħu japplikaw għal 
dawn l-għajnuniet ta’ manteniment imma mhux ċar jekk hux fuq bażi ugwali bħaċ-ċittadini 
Awstrijaċi fil-każijiet imsemmija hawn fuq.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ser tirreġistra dan il-każ bħala lment u ser tibgħat ittra lill-awtoritajiet 
Awstrijaċi fejn tiddikjara li l-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq tidher li tmur kontra d-
Direttiva.


