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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1033/2008, внесена от N. G., с българско гражданство, относно 
несправедливото третиране на студенти от Румъния и България на пазара 
на труда в Обединеното кралство, в сравнение със студенти, които са от 
държави, които не са членки на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който в момента завършва магистратура по мениджмънт в 
университета в Лестър (Обединено кралство), твърди че когато става въпрос за достъпа 
им до пазара на труда в Обединеното кралство, студентите от Румъния и България 
биват третирани по-зле от чуждестранните студенти, които идват от държави, които не 
са членки на ЕС. Вносителят на петицията обяснява, че студенти от Румъния и 
България се намират в такова положение, че не могат да се възползват нито от 
възможността за достъп до пазара на труда в Обединеното кралство като други 
граждани на ЕС, нито от разпоредбите, засягащи студенти, които са от държави, които 
не са членки на ЕС. Той счита, че тази ситуация е несправедлива и моли Европейския 
парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията е български студент, който в момента завършва магистратура 
в Обединеното кралство. Той твърди, че Обединеното кралство ограничава достъпа на 
дипломиращи се български и румънски студенти до неговия пазар на труда като 
изисква от тях да кандидатстват за разрешение за работа и да докажат трудово 
правоотношение в Обединеното кралство, ако желаят да работят в Обединеното 
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кралство, докато студенти от държави извън ЕС, се третират по-добре, тъй като 
получават автоматично удължаване на визата и разрешение за работа за срок от две 
години след приключване на тяхното следване.

Той счита, че изискването за разрешение за работа е в противоречие с равното 
третиране на гражданите на ЕС. Освен това той се оплаква, че Обединеното кралство 
следва да третира българските и румънските студенти поне наравно с всички студенти
от други страни.

Относно равното третиране

Общностното право, като цяло, предоставя на гражданите на ЕС правото да се 
придвижват свободно в друга държава-членка, за да работят без да е необходимо 
разрешение за работа. Въпреки това, съгласно преходните разпоредби, договорени в 
Договора за присъединяване на България и Румъния, това право може да бъде временно 
ограничено от други държави-членки на ЕС за граждани на България и Румъния за 
период от 7 години след присъединяването на двете държави към ЕС на 1 януари 
2007 г. През първите две години след присъединяването, законодателството на ЕС, 
което гарантира свободното движение на работници, не се прилага. Вместо това, 
достъпът на български и румънски работници до пазара на труда на другите 25 
държави-членки на ЕС зависи от националното право на тези държави-членки. Тези 
национални мерки биха могли да бъдат удължени за допълнителен период от три 
години, при условие че държавата-членка уведоми Комисията, че продължава да 
прилага националните мерки.

Втората фаза започва на 1 януари 2009 г. и Обединеното кралство уведомява
Комисията, че продължава националните мерки, които вече е прилагало през първата 
фаза. В резултат от това, гражданите на България и Румъния са се нуждаели и все още 
се нуждаят от разрешение за работа, за да работят в Обединеното кралство.

Обратно на убеждението на вносителя на петицията, фактът, че поради тази причина 
българските и румънските работници не се третират равноправно с други работници от 
ЕС, които не се нуждаят от разрешение за работа, все пак не противоречи на правото на 
ЕО: Договорът за ЕО забранява неравноправно третиране на граждани на ЕС като 
забранява дискриминация на база националност, но с това не засяга специалните
разпоредби на Договора. Преходните разпоредби в Договорите за присъединяване, 
които предвиждат временно изискване за разрешение за работа, са такива специални 
Договорни разпоредби.

Относно по-благоприятното третиране на дипломиращи се студенти от държави 
извън ЕС

Що се отнася до твърдението на вносителя на петицията, че българските и румънските 
студенти са в по-лошо положение от студентите от държави извън ЕС, а би следвало да 
бъдат третирани поне по същия начин, Комисията разбира, че българските и 
румънските граждани, които са завършили образованието си в Обединеното кралство,
се нуждаят от разрешение за работа, ако желаят да работят в Обединеното кралство 
след дипломиране при същите общи правила, които се прилагат спрямо всеки 
български и румънски гражданин, желаещ да работи в Обединеното кралство. За 
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студентите от държави извън ЕС, които са се дипломирали в Обединеното кралство 
обаче, се прилага специална следдипломна схема за работа, която се различава от 
обичайната схема за граждани на държави извън ЕС, желаещи да работят в 
Обединеното кралство.

В правото на ЕС не съществува разпоредба, която като такава забранява на държавата-
членка да създаде специална следдипломна схема за работа за граждани на държави 
извън ЕС, докато междувременно дипломиращите се българи и румънци са подчинени 
на общата схема за получаване на разрешение за работа, която държавата-членка 
прилага по време на преходния период за българските и румънските граждани.

Тази държава-членка обаче винаги трябва да спазва разпоредбата в Договора за 
присъединяване, която я задължава, въпреки това, да отдава предимство на български и 
румънски граждани спрямо граждани на държави извън ЕС по отношение на първия 
достъп до нейния пазар на труда.

Комисията разбира, че студент от държава извън ЕС може да кандидатства по схемата 
Tier 1 (следдипломна работа), основана на точкова система, за 2-годишна работна виза 
в Обединеното кралство без първо да доказва назначение (предложение за работа) от 
работодател. Въпреки това, за да бъде действително нает, работодателят следва първо 
да обяви работното място и да обоснове липсата на подходящ гражданин на която и да 
е от държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) за тази длъжност. 

Последното изискване гарантира гражданите на ЕС, включително българи и румънци, 
да имат привилегирован достъп до пазара на труда на Обединеното кралство спрямо 
граждани на държави извън ЕС, като по този начин се спазват разпоредбите в Договора 
за присъединяване. Поради това е без значение, че гражданите на България и Румъния, 
които желаят да работят в Обединеното кралство – включително студенти, които са се 
дипломирали в Обединеното кралство – се нуждаят първо да бъдат наети от 
работодател, който е получил разрешение да ги наеме, преди да получат разрешение да 
кандидатстват за „Accession Worker Card”, докато студентите от държави извън ЕС, по 
следдипломната схема за работа, могат да кандидатстват за работна виза без първо да 
имат работодател, който е получил разрешение за работа да ги наеме.

Фактът, че българските и румънските граждани се нуждаят от разрешение за работа в 
Обединеното кралство, докато други граждани на ЕС се ползват от правото свободно да 
работят в Обединеното кралство, не представлява дискриминация в нарушение на 
правото на ЕО. 

С оглед на изискването за работодателите да докажат, че не е имало подходящи за 
длъжността граждани от държава от ЕИП, включително граждани на България и 
Румъния, преди да наемат дипломиращ се студент от държава извън ЕС, Комисията 
счита, че схемата на Обединеното кралство Tier 1, основана на точкова система,
(следдипломна работа) съответства на правото на ЕО.


