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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1180/2009 af Ekaterina Gedeonova, russisk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling begået af de britiske myndigheder i forbindelse med 
tildelingen af finansiel støtte til studerende fra tredjelande

1. Sammendrag

Andrageren klager over den behandling, som hun har fået af myndighederne i Det Forenede 
Kongerige, hvor hun har været bosiddende siden 2004. Myndighederne i Kent County 
Council har afvist at give hende finansiel støtte til at studere, selv om hun er indskrevet på 
universitetet i Greenwich og har fast bopæl i EU. Andrageren er gift med en litauisk 
statsborger med fast bopæl i Det Forenede Kongerige, og hun mener, der er tale om 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren, der er russisk statsborger, og som lovligt har været bosat i Det Forenede 
Kongerige med sin litauiske ægtefælle siden december 2004, klager over, at de britiske 
myndigheder har afvist at give hende finansiel støtte til at studere med den begrundelse, at 
hun ikke har ret til permanent opholdstilladelse i Det Forenede Kongerige. Andrager mener, at 
dette ikke blot er i modstrid med EU-lovgivning, men også med britisk lovgivning, der giver 
udenlandske statsborgere, der har været lovligt bosiddende i Det Forenede Kongerige i tre år 
før studiets påbegyndelse, ret til at modtage den omtalte støtte.

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
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enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med 
de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i 
direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område. 

Men i henhold til artikel 24, stk. 2, i direktivet er medlemsstaten ikke forpligtet til, forud for 
erhvervelse af retten til tidsubegrænset ophold, at yde studiestøtte, herunder støtte til 
erhvervsuddannelse, i form af stipendier eller lån, til andre personer end arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og personer, der har bevaret denne status, samt deres 
familiemedlemmer. 

Ifølge andragerens oplysninger skønnes hendes litauiske ægtefælle ikke at være arbejdstager, 
selvstændig erhvervsdrivende eller en person, der har bevaret denne status. Det skønnes 
derfor, at myndighederne i Det Forenede Kongerige ikke har handlet i modstrid med 
direktivets artikel 24, stk. 2, ved ikke at yde hende finansiel støtte til at studere.

Andrageren mener ligeledes, at myndighederne i Det Forenede Kongerige har handlet i 
modstrid med britisk lovgivning, der giver studerende, som har været lovligt bosiddende i Det 
Forenede Kongerige i tre år før studiets påbegyndelse, ret til at modtage den omtalte støtte. 
Idet der ikke er sket en overtrædelse af gældende EU-lovgivning i denne sag, har 
Kommissionen ikke kompetence til at gribe ind i denne sag."


