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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0081/2011, którą złożyła M.M. (Bułgaria) w sprawie 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową

1. Streszczenie petycji

W 2006 r. składająca petycję wstąpiła na Uniwersytet w Sofii jako studentka zagraniczna 
i uiściła specjalne roczne czesne dla obcokrajowców. W 2008 r. uzyskała ona obywatelstwo 
bułgarskie i w związku z tym powinna zostać objęta znacznie niższym czesnym płaconym 
przez studentów bułgarskich. Uniwersytet utrzymuje jednak, że liczy się narodowość studenta 
w momencie przyjęcia, co, w mniemaniu składającej petycję, jest absurdalne. Uważa ona, 
że doznała dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, a ponieważ jej skargi 
kierowane do bułgarskiego Ministerstwa Edukacji nie przyniosły żadnych skutków, zwraca 
się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 listopada 2011 r.

Przypadek przedstawiony przez składającą petycję i przekazane przez nią informacje 
przypominają Komisji przypadek skargi, którą rozpatrywała trzy lata temu: władze bułgarskie 
odmówiły wówczas przyznania składającej petycję obniżki czesnego, z jakiej korzystają 
studenci bułgarscy, ponieważ składająca petycję nie została przyjęta na uniwersytet zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w przypadku studentów bułgarskich, to jest w następstwie zdania 
egzaminu wstępnego. Składająca petycję została bowiem przyjęta wskutek przeniesienia z 
Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), 
gdzie zakończyła pierwszy semestr studiów. Podczas rozpatrywania sprawy władze 
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bułgarskie wskazały, że w związku z okólnikiem Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 
2007 r. i w następstwie przystąpienia Republiki Bułgarii do Unii Europejskiej, skutecznego 
od dnia 1 stycznia 2007 r., czesne płacone przez studentów pochodzących z państw 
członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostało zrównane, 
począwszy od drugiego semestru roku akademickiego 2006/2007, z czesnym płaconym przez 
studentów bułgarskich, niezależnie od roku studiów, to jest dla wszystkich roczników. 
Ponadto w zarządzeniu z dnia 2 czerwca 2007 r. w sprawie potwierdzenia opłat wpisowych w 
publicznych placówkach szkolnictwa wyższego począwszy od roku akademickiego 
2007/2008 utrwalono przepisy ze wspomnianego okólnika i zapewniono w ten sposób 
stosowanie zasady równego traktowania studentów pochodzących z UE i studentów będących 
obywatelami bułgarskimi. W związku z tym Komisja uznała, że Republika Bułgarii zapewniła 
zgodność sytuacji studentów pochodzących z innych państw członkowskich z zasadą 
niedyskryminacji i postępowanie zostało zamknięte.

Składająca petycję przesłała dodatkowe informacje, które służby Komisji Europejskiej 
otrzymały w lipcu 2011 r. Z dokumentu tego wynika, że występują dwa rodzaje egzaminów 
wstępnych do szkół wyższych w Bułgarii: egzamin przeznaczony dla obywateli bułgarskich i 
egzamin przeznaczony dla cudzoziemców. Wysokość czesnego, jakie opłaca student, jest 
ustalana na podstawie rodzaju zdanego egzaminu. Składająca petycję musiała zdać egzamin 
wstępny przeznaczony dla kandydatów zagranicznych, ponieważ miała wówczas 
obywatelstwo armeńskie. W związku z tym wymagano od niej zapłaty czesnego wyższego niż 
pobierane od studentów bułgarskich W 2009 r. składająca petycję uzyskała obywatelstwo 
bułgarskie na mocy dekretu rządu bułgarskiego z dnia 23 czerwca 2009 r.

Komisja Europejska ocenia, że należy zwrócić się do władz bułgarskich o szczegółowe 
informacje dotyczące tego, że wysokość czesnego zależy od rodzaju egzaminu wstępnego na 
uniwersytet, a w szczególności dotyczące traktowania kandydatów i studentów pochodzących 
z państw członkowskich UE.  

W związku z tym służby Komisji wszczęły postępowanie mające na celu znalezienie, poprzez 
kontakty z władzami zainteresowanego państwa członkowskiego, rozwiązań szybkich (w 
terminie 10 tygodni) i dostosowanych do konkretnych przypadków w odniesieniu do skarg 
dotyczących interpretacji i stosowania prawa Unii Europejskiej. 

Komisja poinformuje Komisję Petycji o dalszym rozwoju sytuacji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Komisja Europejska skierowała do władz bułgarskich pismo z prośbą o udzielenie informacji 
w sprawie ich polityki dotyczącej czesnego. W odpowiedzi z dnia 19 listopada 2012 r. władze 
bułgarskie udzieliły szczegółowych informacji na temat ustawy o szkolnictwie wyższym 
(ZVO) ogłoszonej w SG nr 83 z 2005 r., która obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. i którą 
zmieniono, żeby przyznać obywatelom innych państw członkowskich Unii Europejskiej i 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego te same prawa co obywatelom Bułgarii w odniesieniu 
do przyjmowania do bułgarskich szkół wyższych i czesnego za naukę w tych szkołach, licząc 
od dnia przystąpienia Bułgarii do UE, czyli 1 stycznia 2007 r.

W szczególności:
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- artykuł 68 ust. 7 ustawy o szkolnictwie wyższym wymaga, by studenci i słuchacze 
studiów podyplomowych, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, byli przyjmowani na tych samych zasadach jak te 
obowiązujące obywateli bułgarskich;

- artykuł 95 ust. 8 ustawy o szkolnictwie wyższym wymaga, by studenci i słuchacze 
studiów podyplomowych, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, byli opłacali czesne na tych samych zasadach jak 
te obowiązujące obywateli bułgarskich. 

Szczegółowe zasady obowiązują w odniesieniu do możliwości przyznawania stypendiów i 
zwolnień z czesnego studentom i absolwentom zapisanym na programy studiów 
podyplomowych, w zależności od wyników akredytacji każdej szkoły wyższej oraz na 
zasadach ujętych w regulaminie danej szkoły wyższej i umowie między studentami a szkołą 
wyższą.

Na podstawie powyższych informacji, jako że wydaje się, iż obywatele bułgarscy i obywatele 
Unii z innych państw członkowskich są traktowani na równi, sprawa będąca przedmiotem 
niniejszej skargi dotyczy tylko daty branej pod uwagę dla zastosowania korzystniejszego 
czesnego, a mianowicie kwestii, czy powinna to być data początkowej rejestracji studenta, co 
jest rozwiązaniem zastosowanym w prawie bułgarskim, czy też data corocznego wpisu na 
listę studentów, jak domaga się tego składająca petycję. 

Najkorzystniejszym dla studentów rozwiązaniem byłoby interpretowanie instytucji wpisu na 
listę studentów szkoły wyższej jako odnawianej każdego roku; w tym wariancie składająca 
petycję zaczęłaby uiszczać niższe czesne w roku następującym po uzyskaniu obywatelstwa 
bułgarskiego. Rozwiązanie zawężające polega na interpretacji koncepcji wpisu na listę 
studentów szkoły wyższej jako obejmującego cały cykl zajęć (np. cykl prowadzący do 
uzyskania stopnia licencjata). W tym przypadku płacenie niższego czesnego powinno zacząć 
się od cyklu, który prowadzi do uzyskania kolejnego stopnia, czyli magistra. Rozpoczęcie 
studiów magisterskich powinno zatem być uznane za nowy wpis. 

Władze bułgarskie wybrały ten ostatni, rygorystyczniejszy wariant.

Wnioski

Komisja Europejska uważa, że decyzja władz bułgarskich o wyborze rygorystyczniejszego 
wariantu nie narusza zasad prawa unijnego, w szczególności zakazu dyskryminacji ze 
względu na obywatelstwo z art. 18 TFUE. Przedmiotowe przepisy – zatem niższe czesne –
stosuje się do obywateli bułgarskich i do wszystkich obywateli UE bez dyskryminacji, przy 
czym w każdym razie składająca petycję posiada obywatelstwo bułgarskie.

Podobnie nie znajdują zastosowania przepisy Karty praw podstawowych, które zakazują 
dyskryminacji, ponieważ stosuje się je tylko do instytucji UE i do państw członkowskich przy 
wykonywaniu prawa unijnego.

Ponadto w sprawie tego rodzaju, w której obywatelka Bułgarii wnosi skargę na jej 
traktowanie w Bułgarii ze strony władz bułgarskich, nie występuje element transgraniczny, 
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który uzasadniałby interwencję Komisji Europejskiej. Sprawę należy zatem rozpatrywać z 
perspektywy prawa krajowego i w istocie składająca petycję – wedle jej własnych zeznań –
przedstawiła swoją sprawę w organach krajowych.

Podsumowując, Komisja Europejska chciałaby powiadomić Parlament Europejski, że sprawa 
będąca przedmiotem niniejszej petycji nie wchodzi w zakres kompetencji przyznanych 
Komisji na mocy Traktatu. 


