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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0531/2006, adresată de M.W., de naţionalitate italiană, care obiectează împotriva 
faptului că invitaţia pentru solicitarea de burse emisă de către Universitatea din 
Innsbruck vizează doar absolvenţii care sunt de naţionalitate austriacă sau care sunt 
copii ai muncitorilor emigranţi

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara obiectează împotriva termenilor discriminatorii ai invitaţiei emise de către 
Universitatea Leopold Franzens din Innsbruck privind candidatura pentru obţinerea de burse 
pentru studii post-universitare în domeniul ştiinţelor, burse de promovare, burse de studiu şi 
subvenţii de cercetare, deoarece candidaţii trebuie sau să deţină cetăţenie austriacă sau să fie 
copii de muncitori emigranţi. Petiţionara argumentează prin faptul că acest lucru încalcă 
prevederile articolului 12 (privind discriminarea pe temeiul naţionalităţii) şi ale articolului 18 
(privind libertatea de mişcare) din Tratatul CE. Aceasta citează de asemenea o serie de 
hotărâri judecătoreşti relevante în această privinţă.

2. Admisibilitate

Declarată admisă la 24 noiembrie 2006. Comisia este invitată să furnizeze informaţii în 
temeiul articolului 192(4) din Regulamentul de procedură. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 iulie 2007

Faptele

Petiţionara este cetăţean italian. Ea obiectează împotriva criteriilor discriminatorii aplicate în
acordarea dreptului de a participa la concursul anual pentru obţinerea de burse organizat de 
Universitatea Leopold Franzens din Innsbruck. Aceasta afirmă că ajutorul acordat tinerilor 
talentaţi, constând în burse de sprijin şi burse de performanţă, precum şi alocaţii pentru 
cercetare, poate fi acordat doar cetăţenilor austrieci sau copiilor muncitorilor emigranţi care 
locuiesc în Austria. Ea susţine că este vorba de o discriminare ilegală pe temeiul cetăţeniei, 
care încalcă articolele 12 şi 18 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi articolul 24 
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din Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulaţie şi şedere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora. Ea citează 
de asemenea o serie de hotărâri judecătoreşti relevante în acest sens.

În drept

Petiţionarul, cetăţean italian, este cetăţean UE. Mutându-se în Austria pentru a-şi continua 
studiile universitare, ea şi-a exercitat dreptul la libertatea de deplasare şi de locuire într-un alt
stat membru. Articolele 12 şi 18 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi Directiva 
200/38/CE sunt aplicabile în acest caz.

Articolul 12 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene prevede că, pentru aplicarea 
tratatului, şi fără a aduce atingere clauzelor speciale conţinute în acesta, este interzisă orice 
discriminare pe temeiul naţionalităţii. Acest principiu general de nondiscriminare pe temeiul 
naţionalităţii este prevăzut de asemenea şi la articolul 24.1 din Directiva 2004/38/EC.

Totuşi, articolul 24.2 din Directiva 2004/38/CE prevede şi o derogare de la acest principiu, 
potrivit căreia statul membru gazdă nu va fi obligat, înainte de obţinerea dreptului de şedere 
permanentă, să acorde ajutor de întreţinere pe durata studiilor, inclusiv a pregătirii
profesionale, constând în burse sau împrumuturi pentru studenţi, pentru alte persoane în afara 
muncitorilor, liber-profesioniştilor, persoanelor care îşi menţin acest statut sau membrilor 
familiilor acestora.

În conformitate cu articolul 16 din Directiva 2004/38/CE, cetăţenii Uniunii care au locuit 
legal pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani în statul membru gazdă au drept de şedere 
permanentă în acel stat. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul membrilor familiei acestora care nu 
sunt cetăţeni ai statului membru gazdă şi care au locuit legal împreună cu cetăţeanul Uniunii 
în statul membru gazdă pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani. Prin derogare de la 
articolul 16 din directivă, articolul 17 stipulează că, dacă cetăţenii Uniunii au încetat să mai 
lucreze în vederea pensionării sau din cauza incapacităţii permanente de a lucra, membrii 
familiei acestora pot, în anumite condiţii, să obţină dreptul de şedere permanentă înainte de 
încheierea unei perioade neîntrerupte de cinci ani de şedere.

Universitatea Leopold Franzens din Innsbruck aplică Legea austriacă pentru sprijinirea 
studiilor din 1992 (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I N° 305/1992 modificată prin 
BGBl. N° 11/2005), care stabileşte în secţiunea (2) că sprijinul pentru studenţii înscrişi la 
instituţiile de învăţământ menţionate poate fi acordat doar cetăţenilor austrieci şi cetăţenilor 
străini sau persoanelor apatride tratate ca cetăţeni austrieci. Secţiunea (4) prevede că 
următoarele categorii de persoane vor fi tratate drept cetăţeni austrieci: cetăţenii statelor 
participante la Acordul SEE, acolo unde acordul prevede acest lucru, refugiaţii şi cetăţenii 
străini care, înainte de admiterea în centrul educaţional şi împreună cu cel puţin unul dintre 
părinţi, au avut responsabilitate fiscală nelimitată în Austria timp de cel puţin cinci ani, 
perioadă în care Austria a constituit centrul lor de interes. Decretul Ministerului Federal 
Austriac pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură din7 aprilie 2004 (ref. 54.121/4-VII/8b/2004) 
stipulează că „cetăţenii Uniunii vor fi sprijiniţi doar dacă aceştia s-au stabilit în Austria ca 
muncitori emigranţi sau copii ai muncitorilor emigranţi. Nu există prevederi speciale pentru 
acordarea de sprijin pentru studenţii din Tyrolul de Sud. Faptul că studenţii care nu sunt 
cetăţeni austrieci sunt trataţi ca şi studenţii austrieci nu implică tratarea acestora în acelaşi 
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mod în ceea ce priveşte acordarea sprijinului pentru studenţi”.

Legislaţia austriacă menţionată mai sus nu este în conformitate cu articolul 24 din Directiva 
2004/38/CE. Conform articolului 24.2 din Directiva 2004/38/CE, cetăţenii liber profesionişti 
ai Uniunii şi membrii familiei acestora au dreptul la acces egal ca şi resortisanţii la sprijinul 
de întreţinere pentru studii, la fel ca şi muncitorii şi membrii familiilor acestora. În plus, 
cetăţenii Uniunii care s-au pensionat şi membrii familiilor acestora, precum şi studenţii sau 
alţi cetăţeni inactivi ai Uniunii şi familiile acestora, au de asemenea dreptul la sprijin dacă 
îndeplinesc condiţiile de obţinere a dreptului de şedere permanentă conform articolelor 16 şi 
17 din Directiva 2004/38/CE. Legislaţia austriacă acordă sprijin de întreţinere pentru studenţi
doar cetăţenilor străini din Uniune care sunt muncitori emigranţi sau membrilor familiilor 
acestora.

Măsurile menite să transpună articolul 24 din Directiva 2004/38/CE în legislaţia austriacă
comunicate până acum Comisiei de către autorităţile austriece nu par să aducă o soluţie pentru 
această încălcare a legislaţiei comunitare. Articolul 4(1) din Legea pentru sprijinirea 
studenţilor din 1992 şi articolul 1(a) din Legea burselor pentru studenţi din 1983 prevăd doar 
că, în anumite circumstanţe, cetăţenii Uniunii pot candida pentru obţinerea acestui sprijin de 
întreţinere, însă nu este clar dacă aceştia beneficiază sau nu de condiţii egale cu cetăţenii 
austrieci în cazurile menţionate mai sus.

Concluzie

Comisia va înregistra acest caz drept plângere şi va trimite o scrisoare autorităţilor austriece, 
specificând că legislaţia menţionată mai sus pare să fie în contradicţie cu Directiva 
2004/38/CE. 


