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Κατά τη µεταβατική περίοδο µέγιστης διάρκειας πέντε ετών από την προσχώρηση
της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προϋποθέσεις προσβάσεως των
Βούλγαρων σπουδαστών στην αγορά εργασίας άλλου κράτους µέλους δεν
µπορούν να είναι πιο περιοριστικές από εκείνες που εφαρµόζονται σε σπουδαστές
τρίτων χωρών

Το Πρωτόκολλο σχετικά µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες της προσχωρήσεως της Βουλγαρίας
και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση1 προβλέπει ότι η πρόσβαση των Βούλγαρων υπηκόων
στην αγορά εργασίας των κρατών µελών ρυθµίζεται, κατά τη µεταβατική περίοδο που µπορεί να
διαρκέσει έως και πέντε έτη από την ηµεροµηνία προσχωρήσεως, από εθνικά µέτρα ή µέτρα που
απορρέουν από διµερείς συµφωνίες. Εντούτοις, το ίδιο Πρωτόκολλο καθιερώνει την αρχή της
προτιµήσεως των πολιτών της Ένωσης. Εποµένως, τα κράτη µέλη υποχρεούνται, µε την εξαίρεση
των µέτρων που λαµβάνονται κατά τη µεταβατική περίοδο, να προτιµούν, όσον αφορά την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους, τους υπηκόους κρατών µελών έναντι των εργαζοµένων από
τρίτες χώρες.
Τον Ιανουάριο του 2008, ο L. Sommer, Αυστριακός υπήκοος, ζήτησε άδεια απασχολήσεως για
Βούλγαρο υπήκοο ο οποίος φοιτούσε στην Αυστρία και διέµενε εκεί ήδη ένα και πλέον έτος. Ο
ανωτέρω εργοδότης σκόπευε να προσλάβει τον εν λόγω σπουδαστή ως οδηγό οχήµατος για
παροχή εργασίας 10,25 ωρών εβδοµαδιαίως και έναντι µηνιαίων µεικτών αποδοχών ύψους 349
ευρώ. Ο εν λόγω σπουδαστής επρόκειτο να πραγµατοποιεί νυχτερινές παραδόσεις στη Βιέννη.
Το Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien (τοπικό γραφείο της Βιέννης της
Υπηρεσίας Αγοράς Εργασίας, Αυστρία) απέρριψε την ανωτέρω αίτηση µε την αιτιολογία ότι είχε
ήδη σηµειωθεί υπέρβαση, κατά 17 757 επιπρόσθετους αλλοδαπούς εργαζόµενους, του ανώτατου
αριθµού αλλοδαπών εργαζοµένων για το οµόσπονδο κράτος της Βιέννης, ο οποίος είχε καθορισθεί
σε 66 000.
Επιληφθέν της διαφοράς, το Verwaltungsgerichtshof (∆ιοικητικό δικαστήριο, Αυστρία), διαπίστωσε
ότι, κατά την αυστριακή νοµοθεσία περί απασχολήσεως των αλλοδαπών, άδεια απασχολήσεως
µπορεί να χορηγείται µόνον εφόσον η κατάσταση και η εξέλιξη της αγοράς εργασίας επιτρέπουν
την πρόσληψη του αλλοδαπού εργαζόµενου και εφόσον δεν αντιτίθενται σε αυτό σηµαντικοί λόγοι
δηµόσιου ή οικονοµικού συµφέροντος. Επιπλέον, σε περίπτωση υπερβάσεως του ανώτατου
αριθµού αλλοδαπών εργαζοµένων που ορίζεται µε κανονιστική ρύθµιση, η χορήγηση άδειας
απασχολήσεως υπόκειται σε ορισµένες περαιτέρω προϋποθέσεις. Επίσης, το ανωτέρω δικαστήριο
διευκρινίζει ότι ο έλεγχος της καταστάσεως και της εξελίξεως της αγοράς εργασίας πρέπει να
πραγµατοποιείται κατά συστηµατικό τρόπο και όχι µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εποµένως,
ζητεί από το ∆ικαστήριο να διευκρινίσει κατά πόσον τέτοια κανονιστική ρύθµιση είναι συµβατή
προς το δίκαιο της Ένωσης.
Στην απόφαση που εξέδωσε σήµερα, το ∆ικαστήριο υπογραµµίζει, πρώτον, ότι οι προϋποθέσεις
προσβάσεως των Βούλγαρων σπουδαστών στην αγορά εργασίας, κατά την περίοδο των
1
Πρωτόκολλο σχετικά µε τους όρους και τις λεπτοµέρειες της προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ 2005, L 157, σ. 29).

www.curia.europa.eu

πραγµατικών γεγονότων της κύριας δίκης, δεν µπορούν να είναι πιο περιοριστικές από εκείνες που
εφαρµόζονται σε σπουδαστές τρίτων χωρών. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την αρχή προτιµήσεως
που καθιερώνει το Πρωτόκολλο Προσχωρήσεως, οι Βούλγαροι υπήκοοι πρέπει, όχι µόνον να
υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις προσβάσεως στην αγορά εργασίας των κρατών µελών µε τους
υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά να τυγχάνουν προνοµιακής µεταχειρίσεως έναντι των τελευταίων.
∆εύτερον, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η αυστριακή νοµοθεσία επιφυλάσσει στους Βούλγαρους
υπηκόους πιο περιοριστική µεταχείριση από εκείνη που επιφυλάσσεται σε υπηκόους τρίτων
χωρών.
Πράγµατι, κατά το δίκαιο της Ένωσης2, µετά το πρώτο έτος διαµονής ενός σπουδαστή υπηκόου
τρίτης χώρας, το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να επικαλεστεί την κατάσταση της αγοράς
εργασίας του µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό τον όρο ότι τα επί τούτου εξεταζόµενα
µέτρα είναι δικαιολογηµένα και ανάλογα προς τον επιδιωκόµενο σκοπό.
Η αυστριακή κανονιστική ρύθµιση απαιτεί, όµως, συστηµατικό έλεγχο της αγοράς εργασίας και
προβλέπει ότι η χορήγηση άδειας απασχολήσεως επιτρέπεται αποκλειστικώς όταν η κενή θέση
εργασίας, η οποία πρόκειται να πληρωθεί από τον αλλοδαπό, δεν είναι προσβάσιµη από ηµεδαπό
ή από αλλοδαπό, διαθέσιµο στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, η ρύθµιση αυτή επιβάλλει να
λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση της αγοράς εργασίας χωρίς να χρειάζεται να καταδειχθεί η ύπαρξη
εξαιρετικής καταστάσεως που να δικαιολογεί τον συνυπολογισµό αυτό.
Σε ό,τι αφορά την αυστριακή κανονιστική ρύθµιση, κατά την οποία, σε περίπτωση υπερβάσεως του
ανώτατου αριθµού απασχολούµενων αλλοδαπών που καθορίζεται για τα Länder, η χορήγηση
αδείας απασχολήσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών εξαρτάται, πέραν του συστηµατικού ελέγχου
της καταστάσεως και της εξελίξεως της αγοράς εργασίας, από την εφαρµογή περαιτέρω
προϋποθέσεων, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι, δεδοµένου ότι το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε
τέτοιο συστηµατικό έλεγχο, αποκλείει a fortiori πιο περιοριστικά εθνικά µέτρα.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη
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Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων
τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία
(ΕΕ L 375, σ. 12).
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