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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0081/2011, ktorú predkladá M. M. (Bulharsko), o údajnej 
diskriminácii na základe štátnej príslušnosti

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície nastúpila v roku 2006 na Sofijskú univerzitu ako zahraničná študentka 
a uhradila osobitné ročné školné pre cudzincov. V roku 2008 získala bulharskú štátnu 
príslušnosť a mala preto platiť omnoho nižšie školné, ktoré platia bulharskí študenti. 
Univerzita však tvrdí, že dôležitá je štátna príslušnosť študenta v čase nástupu do školy, čo 
predkladateľka petície považuje za absurdné. Keďže predkladateľka petície sa domnieva, že 
sa stala obeťou diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, a keďže jej sťažnosti predložené 
bulharskému ministerstvu školstva neviedli k žiadnym výsledkom, predkladateľka petície 
žiada, aby sa veci ujal Európsky parlament.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 3. mája 2011. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 16. novembra 2011.

Vec predložená predkladateľkou petície a informácie, ktoré predkladateľka poskytla, 
pripomínajú Komisii sťažnosť, ktorou sa zaoberala pred tromi rokmi. V tomto prípade 
bulharské orgány odmietli priznať nárok na nižšie školné, ktoré platia bulharskí študenti, 
pretože sťažovateľka nebola na univerzitu prijatá podľa pravidiel stanovených pre 
bulharských študentov, a to vykonaním prijímacích skúšok. Táto sťažovateľka bola 
v skutočnosti prijatá po presune jej záznamov z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Skopje, 
bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, kde ukončila prvý semester štúdia. Počas 
riešenia prípadu bulharské orgány oznámili, že na základe obežníka ministerstva financií 
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z 15. februára 2007 a po pristúpení Bulharskej republiky k Európskej únii 1. januára 2007 
bolo školné pre študentov z členských štátov EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru od 
druhého semestra školského roku 2006/2007 zosúladené s poplatkami, ktoré platia bulharskí 
študenti, bez ohľadu na to, v ktorom ročníku študovali, čiže vo všetkých ročníkoch. 
Nariadením z 2. júna 2007, ktorým sa potvrdzovalo zápisné za nástup na verejné vysoké školy 
s účinnosťou od školského roka 2007/2008, bol navyše vyššie uvedený obežník potvrdený 
zavedením zásady rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi Európskej únie 
a Bulharska. Komisia vzhľadom na to dospela k záveru, že Bulharská republika dodržala 
zásadu nediskriminácie vo vzťahu k študentom z ostatných členských štátov a prípad bol 
uzavretý.

Predkladateľka petície potom predložila ďalšie informácie, ktoré boli Komisii doručené v júli 
2011. Z tohto dokumentu vyplývalo, že v Bulharsku existujú dva druhy prijímacích skúšok na 
vysoké školy – jeden pre bulharských štátnych príslušníkov a druhý pre cudzincov – a že 
výška poplatkov, ktoré má študent uhradiť, sa určuje podľa druhu vykonanej prijímacej 
skúšky. Predkladateľka petície bola povinná vykonať prijímaciu skúšku pre zahraničných 
uchádzačov, pretože v tom čase mala arménsku štátnu príslušnosť. Následne jej bolo určené 
vyššie ročné školné ako bulharským študentom. V roku 2009 získala predkladateľka petície 
bulharskú štátnu príslušnosť na základe rozhodnutia bulharskej vlády z 23. júna 2009.

Európska komisia považovala za primerané žiadať od bulharských orgánov vysvetlenie, 
pokiaľ ide o skutočnosť, že školné závisí od druhu vykonaných prijímacích skúšok na vysoké 
školy, a najmä pokiaľ ide o zaobchádzanie s uchádzačmi z členských štátov EÚ.

Komisia následne začala vyšetrovanie zamerané na nájdenie rýchlych (do 10 týždňov) riešení 
prispôsobených konkrétnym prípadom vo vzťahu k sťažnostiam, ktoré sa týkali výkladu 
a uplatňovania právnych predpisov Európskej únie, a to prostredníctvom kontaktov 
s príslušným členským štátom. 

Komisia bude Výbor pre petície informovať o ďalšom vývoji.

4. Revidovaná odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013.

Európska komisia napísala bulharským orgánom list, v ktorom požiadala o informácie 
týkajúce sa ich politiky vo vzťahu k školnému. Bulharské orgány vo svojej odpovedi 
z 19. novembra 2012 uviedli podrobné informácie o zákone o vysokých školách (ZVO) 
(prijatý ako zákon č. 83 z roku 2005, účinnosť nadobudol 1. januára 2007), ktorý bol zmenený 
s cieľom priznať občanom ostatných členských štátov Európskej únie a Európskeho 
hospodárskeho priestoru rovnaké práva ako majú občania Bulharska vo vzťahu k prijímaniu 
študentov a školnému na bulharských vysokých školách k dátumu pristúpenia Bulharska k EÚ 
1. januára 2007.

Konkrétne:

- v článku 68 ods. 7 zákona o vysokých školách sa požaduje, aby študenti 
a postgraduálni študenti, ktorí sú občanmi členských štátov Európskej únie alebo Európskeho 
hospodárskeho priestoru, boli prijatí podľa rovnakých pravidiel ako občania Bulharska;
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- v článku 95 ods. 8 zákona o vysokých školách sa požaduje, aby študenti 
a postgraduálni študenti, ktorí sú občanmi členských štátov Európskej únie alebo Európskeho 
hospodárskeho priestoru, platili školné podľa rovnakých pravidiel ako občania Bulharska. 

Podrobnými pravidlami sa upravuje možnosť udelenia štipendia a odpustenia školného 
študentom a absolventom zapísaným v postgraduálnom štúdiu v závislosti od akreditačného 
hodnotenia jednotlivých univerzít a podľa postupov, ktoré vyplývajú z pravidiel príslušnej 
vysokej školy a zo zmluvy medzi študentom a vysokou školou.

Keďže z uvedených informácií vyplýva rovnaké zaobchádzanie s občanmi Bulharska 
a občanmi z ostatných členských štátov EÚ, situácie, ku ktorým patrí aj situácia, ktorá je 
predmetom aktuálnej sťažnosti, sa týkajú len dátumu, na ktorý sa má prihliadať pri 
uplatňovaní priaznivejšieho školného. Ide najmä o to, či to má byť dátum prvého zápisu 
študenta (bulharské právne predpisy túto možnosť povoľujú), alebo skôr dátum zápisu 
študenta do príslušného ročníka, ako žiadala sťažovateľka. 

Z hľadiska študentov by najpriaznivejšou možnosťou bol výklad koncepcie zápisu na vysokú 
školu v tom zmysle, že zápis sa musí každý rok obnoviť, pričom podľa tejto možnosti by 
predkladateľka petície začala platiť nižšie školné v roku nasledujúcom po získaní bulharskej 
štátnej príslušnosti. Prísnejšou možnosťou je výklad koncepcie zápisu na vysokú školu v tom 
zmysle, že zápis sa vzťahuje na úplný cyklus štúdia (napríklad na cyklus ktorý vedie k titulu 
bakalára). V takom prípade by sa nižšie školné malo začať platiť počínajúc cyklom, ktorý 
vedie k ďalšiemu, čiže magisterskému titulu. Za nový zápis by sa preto malo považovať 
začatie magisterského štúdia. 

Bulharské orgány si zvolili druhú, prísnejšiu možnosť.

Závery

Európska komisia sa domnieva, že rozhodnutie bulharských orgánov uplatňovať prísnejšiu 
možnosť nie je porušením ustanovení právnych predpisov EÚ, a to najmä tých, ktoré zakazujú 
diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti podľa článku 18 Zmluvy o fungovaní EÚ. 
Príslušné ustanovenia právneho poriadku – a tým aj nižšie školné – sa uplatňujú vo vzťahu 
k štátnym príslušníkom Bulharska a všetkým občanom EÚ bez diskriminácie a sťažovateľka 
má napokon bulharskú štátnu príslušnosť.

V tomto prípade sa neuplatňujú ani doložky Charty základných práv zakazujúce 
diskrimináciu, keďže tie sa vzťahujú len na inštitúcie EÚ a na členské štáty pri vykonávaní 
právnych predpisov EÚ.

V takomto prípade, keď bulharská občianka podáva sťažnosť na zaobchádzanie zo strany 
bulharských orgánov v Bulharsku, navyše nie je prítomný cezhraničný prvok, ktorý by 
odôvodňoval zásah Európskej komisie. Prípad by sa preto mal riešiť z pohľadu domáceho 
právneho poriadku, pričom sťažovateľka podľa vlastného opisu skutočností už naozaj 
predložila svoju situáciu na riešenie vnútroštátnym orgánom.

Európska komisia by na záver rada informovala Európsky parlament, že situácia, ktorá je 
predmetom tejto sťažnosti, nepatrí do rozsahu právomocí, ktoré Komisii priznáva zmluva. 
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