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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1033/2008 af N. G., bulgarsk statsborger, om uretfærdig behandling 
af studerende fra Rumænien og Bulgarien på det britiske arbejdsmarked i forhold 
til studerende fra lande uden for EU

1. Sammendrag

Andrageren, som for øjeblikket er ved at færdiggøre en mastergrad i ledelse på University of 
Leicester (Det Forenede Kongerige), fastholder, at studerende fra lande uden for EU 
favoriseres og har nemmere adgang til det britiske arbejdsmarked end studerende fra 
Rumænien og Bulgarien. Andrageren forklarer, at studerende fra Rumænien og Bulgarien 
befinder sig i en gråzone, da de hverken er ligestillet med andre EU-borgere, hvad angår 
adgang til det britiske arbejdsmarked, eller er omfattet af bestemmelserne for studerende fra 
lande uden for EU. Han mener, at dette er uretfærdigt og beder Europa-Parlamentet om hjælp 
til at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren er bulgarsk studerende og er ved at færdiggøre en mastergrad i Det Forenede 
Kongerige. Han fastholder, at Det Forenede Kongerige begrænser adgangen for bulgarske og 
rumænske universitetsstuderende til dets arbejdsmarked ved at kræve, at de skal ansøge om 
arbejdstilladelse og bevise, at de har et job i Det Forenede Kongerige, mens studerende fra 
lande uden for EU behandles bedre, da deres visum forlænges automatisk, ligesom de får en 
arbejdstilladelse, der gælder to år, efter de har afsluttet deres uddannelse. 
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Han mener, at kravet om arbejdstilladelse er i strid med ligebehandlingen af EU’s borgere.
Endvidere klager han over, at Det Forenede Kongerige bør behandle bulgarske og rumænske 
studerende på lige fod med alle internationale studerende.

Om ligebehandling

EU’s lovgivning giver generelt EU’s borgere ret til frit at rejse til en anden medlemsstat for at 
arbejde uden behov for en arbejdstilladelse. I henhold til overgangsbestemmelserne i 
tiltrædelsestraktaten for Bulgarien og Rumænien kan denne ret dog begrænses af andre EU-
medlemsstater for bulgarske og rumænske statsborgere i en midlertidig periode på syv år, 
efter de to lande tiltrådte EU den 1. januar 2007. I de to første år efter tiltrædelsen gjaldt 
garantien i EU’s lovgivning om fri bevægelighed for arbejdstagere ikke. I stedet afhang 
adgangen til de andre 25 medlemsstaters arbejdsmarked for bulgarske og rumænske 
arbejdstagere af den nationale lovgivning i de pågældende medlemsstater. Sådanne nationale 
foranstaltninger kunne forlænges i en yderligere periode på tre år, forudsat at en medlemsstat 
underretter Kommissionen om, at den vil opretholde de nationale foranstaltninger.

Den anden fase startede den 1. januar 2009, og Det Forenede Kongerige underrettede 
Kommissionen om, at det ville opretholde de nationale foranstaltninger, som var blevet 
anvendt i den første fase. Derfor skulle og skal bulgarske og rumænske statsborgere have en 
arbejdstilladelse for at arbejde i Det Forenede Kongerige.

I modsætning til, hvad andrageren mener, er det ikke i strid med fællesskabslovgivningen, at 
bulgarske og rumænske arbejdstagere derfor ikke behandles på lige fod med andre EU-
arbejdstagere, som ikke har brug for en arbejdstilladelse. EF-traktaten forbyder ulige 
behandling af EU-borgere ved at forbyde forskelsbehandling på grund af nationalitet, men 
dette sker, uden at det berører særlige bestemmelser i traktaten. Overgangsordningerne i 
tiltrædelsestraktaterne, der giver mulighed for det midlertidige krav om arbejdstilladelse, er 
sådanne særlige bestemmelser i traktaten.

Om bedre behandling af studerende fra lande uden for EU

Med hensyn til andragerens påstand om, at bulgarske og rumænske studerende stilles ringere 
end studerende fra lande uden for EU, men bør behandles mindst på samme måde, er 
Kommissionen klar over, at bulgarske og rumænske statsborgere, som har afsluttet deres 
studier i Det Forenede Kongerige, skal have en arbejdstilladelse, hvis de vil arbejde i Det 
Forenede Kongerige, efter uddannelsen er afsluttet, i henhold til samme generelle regler, som 
gælder alle bulgarske og rumænske statsborgere, som ønsker at arbejde i Det Forenede 
Kongerige. For studerende fra lande uden for EU, som har afsluttet deres studier i Det 
Forenede Kongerige, gælder imidlertid en særlig ordning for arbejde efter afslutning af en 
uddannelse, som adskiller sig fra den almindelige ordning for statsborgere fra lande uden for 
EU, som ønsker at arbejde i Det Forenede Kongerige.

Der er ingen bestemmelser i fællesskabslovgivningen, der som sådan forbyder en medlemsstat 
at etablere en særlig ordning for arbejde efter afslutning af en uddannelse for statsborgere fra 
lande uden for EU, mens bulgarske og rumænske studerende er underlagt den generelle 
ordning om arbejdstilladelse, som er gældende i overgangsperioden for bulgarske og 
rumænske statsborgere. 
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Denne medlemsstat skal dog altid overholde bestemmelserne i tiltrædelsestraktaten, i henhold 
til hvilken den ikke desto mindre er forpligtet til at prioritere bulgarske og rumænske 
statsborgere i forhold til statsborgere fra lande uden for EU med hensyn til første gang, de får 
adgang til medlemsstatens arbejdsmarked.

Kommissionen er klar over, at studerende fra lande uden for EU i henhold til trin 1 i det 
pointbaserede system (arbejde efter afslutning af en uddannelse) kan ansøge om et toårigt 
visum i Det Forenede Kongerige uden først at skulle dokumentere et specielt job(tilbud) fra 
en arbejdsgiver. Men for rent faktisk at blive ansat skal arbejdsgiveren først annoncere jobbet 
og dokumentere, at der ikke var nogen statsborger fra lande i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), som passede til jobbet.

Sidstnævnte krav sikrer, at EU-borgere, herunder bulgarske og rumænske statsborgere, har 
præferentiel adgang til Det Forenede Kongeriges arbejdsmarked i forhold til statsborgere fra 
lande uden for EU, hvilket opfylder bestemmelserne i tiltrædelsestraktaten. Det er derfor ikke 
relevant, at bulgarske eller rumænske statsborgere, som ønsker at arbejde i Det Forenede 
Kongerige – herunder studerende, som afslutter deres uddannelse i Det Forenede Kongerige –
først skal have en arbejdsgiver, som har fået en arbejdstilladelse til at ansætte dem, inden de 
kan søge om en tilladelse i form af et såkaldt "Accession Worker Card", hvorimod studerende 
fra lande uden for EU i henhold til ordningen om arbejde efter afslutning af en uddannelse
kan søge om et arbejdsvisum uden først at have en arbejdsgiver, som har fået en 
arbejdstilladelse til at ansætte dem.

Den kendsgerning, at bulgarske og rumænske statsborgere skal have en arbejdstilladelse for at 
arbejde i Det Forenede Kongerige, mens andre EU-borgere frit kan arbejde i Det Forenede 
Kongerige, er ikke forskelsbehandling i strid med fællesskabslovgivningen.

Idet der stilles krav om, at arbejdsgivere skal dokumentere, at der ikke var nogen statsborgere 
fra EØS-lande, herunder Bulgarien og Rumænien, som passede til jobbet, inden de ansætter 
en studerende fra et land uden for EU, mener Kommissionen, at trin 1 i Det Forenede 
Kongeriges pointbaserede system (arbejde efter afslutning af en uddannelse) er i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen."


