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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0531/2006 złożona przez M. W. (Włochy), która sprzeciwia się, że zaproszenie do 
składania wniosków o przyznanie grantów, wydane przez Uniwersytet w Innsbrucku,
ograniczone jest do grantów dla absolwentów, którzy posiadają obywatelstwo 
austriackie lub są dziećmi pracowników migrujących

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się dyskryminującym w jej opinii warunkom, określonym 
w zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie grantów na studia podyplomowe 
w dziedzinie nauk ścisłych, grantów na programy, stypendiów oraz grantów badawczych 
przez Uniwersytet Leopolda Franzensa w Innsbrucku. Według przedmiotowych warunków
wnioskodawca musi posiadać obywatelstwo austriackie lub być dzieckiem pracowników 
migrujących. Składająca petycję jest zdania, że narusza to art. 12 (dyskryminacja ze względu 
na przynależność państwową) oraz art. 18 (swoboda przemieszczania się) traktatu WE. 
Składająca petycję przywołuje również szereg właściwych wyroków sądowych.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 24 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 9 lipca 2007 r.

Fakty

Składająca petycję jest obywatelką Włoch. Informuje ona o dyskryminujących kryteriach 
uprawniających do uczestnictwa w corocznym zaproszeniu do składania wniosków o granty, 
które ma miejsce na Uniwersytecie Leopolda Franzensa w Innsbrucku. Składająca petycję 
twierdzi, że wsparcie dla wybitnych studentów, udzielane w postaci grantów pomocowych 
i uznaniowych oraz dodatków na cele badawcze, może zostać przyznane jedynie obywatelom 
Austrii lub dzieciom pracowników migrujących, mieszkających na terytorium Austrii. 
Składająca petycję jest zdania, że powyższa praktyka stanowi dyskryminację ze względu 
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na przynależność państwową, co narusza postanowienia art. 12 i 18 traktatu WE oraz art. 24 
dyrektywy 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich. Składająca petycję przywołuje również szereg właściwych wyroków 
sądowych.

W świetle prawa

Składająca petycję, obywatelka Włoch, posiada obywatelstwo Unii Europejskiej. 
W momencie przeniesienia się do Austrii, w celu kontynuowania studiów, skorzystała 
ona ze swobody przemieszczania się i pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego. 
W odniesieniu do składającej petycję mają zastosowanie art. 12 i 18 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską oraz dyrektywa 2004/38/WE.

Art. 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, iż w zakresie zastosowania 
traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest 
wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. Ta ogólna zasada 
niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową zawarta jest również w art. 24 
ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE.

Jednak w art. 24 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE wprowadzono odstępstwo od tej zasady, 
zgodnie z którym przyjmujące państwo członkowskie nie jest zobowiązane – przed nabyciem 
prawa stałego pobytu przez daną osobę – do udzielania pomocy dla pokrycia kosztów 
utrzymania w czasie studiów, włącznie z kształceniem zawodowym, w postaci stypendiów 
lub pożyczek studenckich, dla osób niebędących pracownikami najemnymi, osób pracujących 
na własny rachunek, osób, które zachowują ten status, i członków ich rodziny.

Zgodnie z art. 16 dyrektywy 2004/38/WE obywatele Unii, którzy legalnie zamieszkują 
w przyjmującym państwie członkowskim przez nieprzerwany okres pięciu lat, mają prawo do 
stałego pobytu w tym państwie. Przepis ten stosuje się również do członków rodziny, którzy 
nie są obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego i legalnie zamieszkiwali wraz 
z obywatelem Unii w przyjmującym państwie członkowskim przez nieprzerwany okres pięciu 
lat. W drodze odstępstwa od art. 16, art. 17 przedmiotowej dyrektywy stanowi, że obywatele 
UE, którzy zakończyli pracę, aby przejść na emeryturę, lub którzy przestali pracować 
w wyniku trwałej niezdolności do pracy, oraz członkowie ich rodzin, mogą – przy spełnieniu 
pewnych warunków – skorzystać z prawa stałego pobytu w przyjmującym państwie 
członkowskim przed upływem nieprzerwanego okresu pięciu lat pobytu.

Uniwersytet Leopolda Franzensa w Innsbrucku stosuje austriacką ustawę o pomocy 
udzielanej studentom z 1992 r. (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I nr 305/1992
zmienioną przez BGBl. nr 11/2005), która określa w części drugiej, że wsparcie dla osób, 
które wpisane są na listę studentów placówek edukacyjnych znajdujących się w wykazie, 
może zostać udzielone jedynie obywatelom Austrii oraz obywatelom innych państw lub 
bezpaństwowcom uznanym za obywateli austriackich. W części czwartej wymieniono 
kategorie osób uznawanych za obywateli Austrii. Należą do nich: obywatele stron-
sygnatariuszy porozumienia EOG, w zakresie objętym porozumieniem, uchodźcy oraz 
obywatele innych państw, którzy przed przyjęciem do danej placówki edukacyjnej, oraz 
przynajmniej z jednym z rodziców, podlegali w Austrii nieograniczonemu obowiązkowi 
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podatkowemu przez okres co najmniej pięciu lat, w którym Austria była ich głównym 
miejscem zainteresowania. Dekret austriackiego Federalnego Ministerstwa Edukacji, Badań 
i Kultury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (ref. 54.121/4-VII/8b/2004) stanowi, że „wsparcie należy 
się obywatelom UE jedynie w przypadku, gdy posiadają oni w Austrii status pracowników
migrujących lub dzieci pracowników migrujących. Nie stosuje się specjalnych przepisów 
odnoszących się do udzielania wsparcia studentom pochodzącym z Południowego Tyrolu. 
Fakt, że studenci niebędący obywatelami Austrii są traktowani – w świetle przepisów 
prawnych regulujących kwestie studiów – na równi ze studentami austriackimi, nie oznacza, 
iż powinni oni być w ten sam sposób traktowani w odniesieniu do udzielania wsparcia 
studentom”.

Wspomniane wyżej ustawodawstwo austriackie jest sprzeczne z art. 24 dyrektywy 
2004/38/WE. Zgodnie z art. 24 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE obywatele UE pracujący 
na własny rachunek oraz członkowie ich rodzin mają prawo dostępu, na równi z obywatelami 
danego kraju, do pomocy udzielanej dla pokrycia kosztów utrzymania w czasie studiów, tak 
samo jak pracownicy najemni i członkowie ich rodzin. Ponadto emerytowani obywatele UE 
oraz członkowie ich rodzin, a także studenci i inni niezatrudnieni obywatele UE mają również 
prawo do korzystania z pomocy od momentu, w którym spełnią warunki do uzyskania prawa 
stałego pobytu, zgodnie z przepisami art. 16 i 17 dyrektywy 2004/38/WE. Ustawodawstwo 
austriackie przyznaje równy dostęp do pomocy dla pokrycia kosztów utrzymania w czasie 
studiów jedynie tym obywatelom UE nieposiadającym obywatelstwa Austrii, którzy są 
pracownikami migrującymi lub członkami ich rodzin.

Środki mające na celu transpozycję art. 24 dyrektywy 2004/38/WE do ustawodawstwa 
austriackiego, o których do tej pory władze austriackie poinformowały Komisję, zdają się nie 
stanowić rozwiązania dla zaistniałego naruszenia prawa wspólnotowego. Art. 4 ust. 1 ustawy 
o pomocy udzielanej studentom z 1992 r. oraz art. 1 lit. a) ustawy o grantach dla uczniów 
z 1983 r. stanowią jedynie, że w pewnych okolicznościach obywatele Unii mogą występować 
o pomoc dla pokrycia kosztów utrzymania, lecz nie jest jasno określone, czy w ww. 
przypadkach odbywa się to na równych prawach z obywatelami Austrii. 

Wnioski

Komisja zarejestruje powyższy przypadek jako skargę i skieruje do władz austriackich pismo 
zawierające stwierdzenie, że wspomniane ustawodawstwo wydaje się sprzeczne z dyrektywą 
2004/38/WE.


