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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0081/2011 af M.M., bulgarsk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet

1. Sammendrag

Andrageren blev indskrevet på universitetet i Sofia i 2006 som udenlandsk studerende og 
betalte det særlige årlige undervisningsgebyr for udlændinge. I 2008 fik hun bulgarsk 
statsborgerskab og burde derfor kun blive afkrævet det langt lavere studiegebyr, som 
bulgarske studerende erlægger. Universitetet fastholder imidlertid, at det, der tæller, er 
statsborgerskabet på indskrivningstidspunktet, hvilket andrageren betragter som absurd. Da 
hun mener, at hun er udsat for forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, og da hendes 
henvendelser til det bulgarske undervisningsministerium har været resultatløse, anmoder hun 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. november 2011

"Den af andrageren forelagte sag og de fremsendte oplysninger minder Kommissionen om en 
klage, der blev behandlet for tre år siden, hvor de bulgarske myndigheder nægtede klageren 
ret til det lavere studiegebyr, som bulgarske studerende betaler, fordi hun ikke var optaget på 
universitetet efter samme regler som bulgarske studerende, dvs. efter at have bestået 
adgangsprøven. Den daværende klager blev nemlig optaget som følge af, at hendes sag var 
blevet overført fra universitetet Kiril i Metódij i Skopje, Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien, hvor hun havde gennemført sit første studiesemester. Under sagens behandling 
gjorde de bulgarske myndigheder opmærksom på, at i henhold til finansministeriets cirkulære 
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af 15. februar 2007 og som følge af Republikken Bulgariens tiltrædelse af EU med virkning 
fra 1. januar 2007 er studiegebyret for studerende hjemmehørende i et land, som er medlem af 
EU og af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, fra og med andet semester i 
studieåret 2006-2007 sidestillet med studiegebyret for bulgarske studerende uanset studieår, 
dvs. for alle årgange. Desuden har bekendtgørelsen af 2. juni 2007 om stadfæstelse af 
studieafgifter for adgang til offentlige universiteter og højere læreanstalter fra studieåret 2007-
2008 bekræftet ovennævnte cirkulære og princippet om lige behandling af EU-borgere og 
bulgarske statsborgere. Følgelig fandt Kommissionen, at Republikken Bulgarien efterlevede 
princippet om ikke-diskriminering af studerende fra andre medlemsstater, og sagen blev 
afsluttet.

Andrageren har fremsendt supplerende oplysninger, som Kommissionens tjenestegrene 
modtog i juli 2011. Det fremgår heraf, at der findes to former for adgangsprøver til 
videregående uddannelser i Bulgarien, hvoraf den ene er bestemt for bulgarske statsborgere 
og den anden for udlændinge. Det studiegebyr, som den studerende skal erlægge, afhænger af, 
hvilken form for adgangsprøve det drejer sig om. Andrageren måtte tage adgangsprøven for 
udenlandske ansøgere, fordi hun på daværende tidspunkt havde armensk statsborgerskab. 
Derfor blev hun afkrævet et årligt studiegebyr, som var højere end det, bulgarske studerende 
betalte. I 2009 fik andrageren bulgarsk statsborgerskab ved den bulgarske regerings dekret af 
23. juni 2009.

Kommissionen finder det relevant at anmode de bulgarske myndigheder om at redegøre 
nærmere for, hvorfor studiegebyret afhænger af adgangsprøvens form, og især for, hvordan 
studerende ansøgere fra EU-medlemsstater behandles.  

Følgelig har Kommissionens tjenestegrene indledt en undersøgelse med henblik på, gennem 
kontakt med den berørte medlemsstats myndigheder, hurtigt (inden for 10 uger) at finde 
hensigtsmæssige løsninger i de konkrete tilfælde af klager vedrørende fortolkningen og 
håndhævelsen af EU-retten. 

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret om sagens udvikling."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionen sendte en skrivelse til de bulgarske myndigheder med anmodning om 
oplysninger om deres politik vedrørende studiegebyrer. De bulgarske myndigheder sendte i 
deres svar af 19. november 2012 detaljerede oplysninger om loven om højere uddannelser 
((ZVO), offentliggjort i SG nr. 83 i 2005, i kraft pr. 1. januar 2007), der var blevet ændret 
med henblik på at give statsborgere fra andre medlemsstater i EU og Det Europæiske 
Økonomiske Område samme rettigheder som bulgarske statsborgere, for så vidt angår adgang 
til og studiegebyrer på højere læreanstalter i Bulgarien fra og med datoen for Bulgariens 
tiltrædelse af EU den 1. januar 2007.

Det gøres navnlig opmærksom på følgende:

– I henhold til artikel 68, stk. 7, i loven om højere uddannelser skal studerende og Ph.D.-
studerende, der er statsborgere i EU’s eller Det Europæiske Økonomiske Områdes 
medlemsstater, gives adgang i henhold til de samme ordninger, som gælder for bulgarske 
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statsborgere.

– I henhold til artikel 95, stk. 8, i loven om højere uddannelser skal studerende og Ph.D.-
studerende, der er statsborgere i EU’s eller Det Europæiske Økonomiske Områdes 
medlemsstater, betale studiegebyr i henhold til samme ordninger som dem, der gælder for 
bulgarske statsborgere. 

Der er fastsat detaljerede regler om muligheden for at give stipendier og gebyrfritagelse til 
studerende og personer med afsluttet eksamen, som er tilmeldt Ph.D.-programmer, alt efter 
det enkelte universitets vurdering med hensyn til akkreditering og i overensstemmelse med de 
muligheder, der indgår i den højere læreanstalts regler og kontrakten mellem den studerende 
og den højere læreanstalt.

På basis af ovenstående information og eftersom der synes at være ligebehandling af 
bulgarske statsborgere og EU-borgere fra andre medlemsstater, drejer en situation som den, 
der er genstand for denne klage, sig kun om, hvilken dato der skal tages i betragtning for 
ansøgningen om mere favorable studiegebyrer,  nemlig hvorvidt det skal være datoen for den 
oprindelige registrering som studerende - hvilket er det, der er fastsat i den bulgarske 
lovgivning - eller om det er datoen for den årlige tilmelding som studerende, sådan som 
andrageren hævder. 

Den gunstigste løsning for de studerende ville være at fortolke begrebet tilmelding på et 
universitet således, at tilmeldingen skal fornyes hvert år - og ud fra den synsvinkel ville 
andrageren være startet med at betale lavere studiegebyrer året efter, at hun havde erhvervet 
bulgarsk statsborgerskab. En strammere løsning er at fortolke begrebet tilmelding på et 
universitet således, at tilmeldingen gælder for et helt kursusforløb (dvs. det forløb, der fører 
frem til en bachelor-grad). I dette tilfælde skulle betalingen af lavere studiegebyrer starte fra 
det studieforløb, der fører frem til den næste grad, dvs. master-graden. Påbegyndelsen af 
master-studiet skulle derfor betragtes som en ny registrering. 

De bulgarske myndigheder har valgt den sidstnævnte, snævrere fortolkning.

Konklusioner

Kommissionen mener, at de bulgarske myndigheders afgørelse om at vælge den snævrere 
fortolkning ikke er i strid med EU-lovgivningen, nærmere bestemt de regler, der forbyder 
forskelsbehandling på grund af nationalitet, jf. artikel 18 i EUF-traktaten. De pågældende 
lovbestemmelser - og dermed de lavere studiegebyrer - finder anvendelse på bulgarske 
statsborgere og på alle EU-borgere uden forskelsbehandling, og under alle omstændigheder 
har andrageren bulgarsk statsborgerskab.

Bestemmelserne om forskelsbehandling i chartret om grundlæggende rettigheder finder heller 
ikke anvendelse, fordi de kun gælder for EU-institutionerne og for medlemsstaterne, når de 
gennemfører EU-lovgivning.

Desuden er der i et tilfælde som det foreliggende, hvor en bulgarsk statsborger indgiver en 
klage mod den behandling, hun har fået i Bulgarien af bulgarske myndigheder, ikke noget 
grænseoverskridende element, som begrunder en indgriben fra Kommissionens side. Sagen 
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bør således behandles på grundlag af den nationale lovgivning, og klageren har jo ifølge sin 
egen sagsfremstilling allerede gjort de nationale myndigheder opmærksom på sin situation.

Kommissionen gør derfor Europa-Parlamentet opmærksom på, at den situation, der er 
genstand for den foreliggende klage, ikke er omfattet af de beføjelser, som Kommissionen har 
fået i henhold til traktaten. 


