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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1033/2008, ingiven av N. G (bulgarisk medborgare), om orättvis 
behandling av studenter från Rumänien och Bulgarien på den brittiska 
arbetsmarknaden jämfört med tredjelandsstudent

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som för närvarande håller på att slutföra en magisterexamen i Management vid 
University of Leicester (Storbritannien), hävdar att rumänska och bulgariska studenter inte 
behandlas lika gynnsamt när det gäller tillträde till den brittiska arbetsmarknaden som 
internationella studenter från länder som inte är EU-medlemmar. Framställaren förklarar att 
studenter från Rumänien och Bulgarien befinner sig i en gråzon eftersom de varken har 
samma tillgång till den brittiska arbetsmarknaden som andra EU-medborgare eller kan 
utnyttja de bestämmelser som gäller för tredjelandsstudenter. Han anser att situationen är 
orättvis och ber Europaparlamentet att studera frågan.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren är en bulgarisk student som slutför sin magisterutbildning i Storbritannien. Han 
hävdar att Storbritannien begränsar tillträdet till sin arbetsmarknad för bulgariska och 
rumänska universitetsutbildade genom att kräva att de har arbetstillstånd och visar att de har 
en anställning i Storbritannien om de vill arbeta i Storbritannien, medan studenter som 
kommer från länder utanför EU behandlas bättre eftersom de beviljas automatisk 
visumförlängning och arbetstillstånd i två år efter att de har slutfört sina studier.
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Han anser att kravet på arbetstillstånd strider mot principen om likabehandling av 
EU-medborgare. Vidare hävdar han att Storbritannien åtminstone borde behandla bulgariska 
och rumänska studenter som alla andra internationella studenter.

Om likabehandling

EU-lagstiftningen ger generellt EU-medborgarna rätt att röra sig fritt till en annan 
medlemsstat för att arbeta utan att de behöver arbetstillstånd. Enligt den övergångsordning 
som överenskoms i anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien kan övriga 
EU-medlemsstater begränsa denna rätt för bulgariska och rumänska medborgare under en 
övergångsperiod på sju år efter det att de båda länderna gick med i EU den 1 januari 2007. 
Under de första två åren efter anslutningen var den i EU-rätten garanterade fria rörligheten för 
arbetstagare inte tillämplig. I stället var bulgariska och rumänska arbetstagares tillträde till 
arbetsmarknaderna i de övriga 25 EU-medlemsstaterna beroende av den nationella lagen i 
dessa medlemsstater. Sådana nationella bestämmelser kan förlängas i ytterligare en period på 
tre år, förutsatt att medlemsstaten anmäler till kommissionen att den fortsätter att tillämpa 
nationella bestämmelser.

Den andra etappen inleddes den 1 januari 2009, och Storbritannien anmälde till kommissionen 
att landet fortsätter att tillämpa de nationella bestämmelser som landet redan tillämpade under 
den första etappen. Följaktligen behöver bulgariska och rumänska medborgare fortfarande 
arbetstillstånd för att arbeta i Storbritannien.

Tvärtemot vad framställaren anser så strider det därför inte mot EG-rätten att bulgariska och 
rumänska arbetstagare inte behandlas på samma sätt som EU-arbetstagare som inte behöver 
ansöka om arbetstillstånd: I EG-fördraget förbjuds ojämlik behandling av EU-medborgare 
genom ett förbud mot diskriminering på grundval av nationalitet, men detta inverkar inte på 
särskilda fördragsbestämmelser. Den övergångsordning i anslutningsfördraget som tillåter 
krav på arbetstillstånd är sådana speciella fördragsbestämmelser.

Om bättre behandling av universitetsutbildade icke-EU-medborgare

I fråga om framställarens påstående att bulgariska och rumänska studenter är i ett sämre läge 
än studenter från icke-EU-länder men borde behandlas åtminstone på samma sätt, förstår 
kommissionen att bulgariska och rumänska medborgare som har slutfört sina studier i 
Storbritannien behöver arbetstillstånd om de vill arbeta i Storbritannien efter examen enligt 
samma villkor som gäller för alla bulgariska och rumänska medborgare som arbetar i 
Storbritannien. För studenter från icke-EU-länder som slutfört sina studier i Storbritannien 
gäller dock en särskild ordning för arbete efter avslutade studier som skiljer sig från den 
vanliga ordningen för icke-EU-medborgare som vill arbeta i Storbritannien.

Det finns ingen bestämmelse i EG-rätten som i sig skulle förbjuda att en medlemsstat inrättar 
en särskild ordning för studenter som vill arbeta efter avslutade studier och som gäller för 
icke-EU-medborgare samtidigt som bulgariska och rumänska studenter omfattas av det 
allmänna arbetstillstånd som Storbritannien under övergångsperioden tillämpar för bulgariska 
och rumänska medborgare. 
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Medlemsstaten måste dock alltid följa bestämmelserna i anslutningsfördraget om skyldigheten 
att trots detta ge företräde åt bulgariska och rumänska medborgare framför 
icke-EU-medborgare när det gäller det första tillträdet till dess arbetsmarknad.

Såvitt kommissionen känner till kan icke-EU-studenter ansöka om ett tvåårigt arbetsvisum i 
Storbritannien enligt nivå 1 i den poängbaserade ordningen (arbete efter avslutade studier) 
utan att först visa att de har ett uttryckligt arbetserbjudande från en arbetsgivare. För att de 
verkligen ska kunna bli anställda krävs dock att arbetsgivaren först har annonserat ut arbetet 
och visat att det inte fanns någon lämplig medborgare från något av länderna i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) tillgänglig för arbetet. 

Det senare kravet gör att EU-medborgare, och även bulgarer och rumäner, har företräde till 
Storbritanniens arbetsmarknad framför icke-EU-medborgare, och därmed följs 
bestämmelserna i anslutningsfördraget. Det spelar därför ingen roll att bulgariska och 
rumänska medborgare som vill arbeta i Storbritannien – inbegripet studenter som tagit 
examen i Storbritannien – först behöver en arbetsgivare som har fått ett arbetstillstånd för att 
anställa dem innan de får lov att ansöka om ett ”kort för arbetstagare från anslutningsländer” 
medan icke-EU-studenter enligt ordningen för arbete efter avslutade studier kan ansöka om 
arbetsvisum utan att först ha en arbetsgivare som har beviljats ett arbetstillstånd för att 
anställa dem.

Att bulgariska och rumänska medborgare behöver arbetstillstånd för att arbeta i Storbritannien 
medan andra EU-medborgare har frihet att arbeta i Storbritannien är inte en diskriminering 
som strider mot EG-rätten. 

Genom att kräva att arbetsgivare ska visa att det inte fanns någon lämplig EES-medborgare, 
inklusive bulgariska och rumänska medborgare, tillgänglig för arbetet innan de anställer en 
universitetsutbildad icke-EU-medborgare anser kommissionen att nivå 1 (arbete efter 
avslutade studier) i Storbritanniens poängbaserade ordning är förenlig med EG-rätten.


