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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0541/2009, внесена от Erich F. Trippe, с германско гражданство, 
относно студентски заем за следване в чужбина

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска германското законодателство относно студентските 
заеми да бъде изменено така, че да могат да бъдат отпускани студентски заеми и за 
следване в чужбина. Вносителят на петицията твърди, че „проблемните“ 
ограничителни разпоредби в Германия са пречка пред свободния избор на място за 
следване в Германия. Съгласно действащите в момента правила за студентските заеми, 
те могат да бъдат отпускани единствено ако студентът е записан в германски 
университет. Вносителят на петицията счита, че това е неравно третиране на 
студентите и дискриминация по отношение на признати университети в другите 
държави-членки на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

"Вносителят на петицията предлага германското законодателство относно студентските 
заеми да бъде изменено така, че да могат да бъдат отпускани студентски заеми и за 
следване в чужбина. Той твърди също, че ограничителните разпоредби в Германия са 
пречка пред свободния избор на място за следване в Германия. Съгласно действащите в 
момента правила за студентските заеми, те могат да бъдат отпускани единствено ако 
студентът е записан в германски университет. Вносителят на петицията счита, че това е 
неравно третиране на студентите и дискриминация по отношение на признати 
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университети в другите държави-членки на ЕС."

В решението си по дело Morgan и Bucher (Съединени дела C-11/06 и C-12/06), Съдът на 
Европейските общности постанови, че след като държава-членка предвижда система на 
помощи за образование или обучение, която позволява на учащите да се ползват от 
такива помощи, когато следват курс на обучение в друга държава-членка, тя трябва да 
следи правилата за предоставянето на тези помощи да не водят до неоправдано 
ограничение на правото на движение и пребиваване на територията на държавите-
членки.

От тази гледна точка ситуацията, която вносителят на петицията описва, би могла да 
представлява нарушение на законодателството на Общността. На този етап, обаче, 
Комисията не разполага с достатъчно информация, за да направи заключение по 
въпроса. Затова тя възнамерява да проучи допълнително въпроса и своевременно ще 
предостави по-обоснован отговор.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Службите на Комисията се свързаха с немските органи, за да получат повече 
информация относно този въпрос. В своя отговор органите описаха системата на 
студентските заеми, осигурена от KfW-Bank. Те потвърдиха, че тези студентски заеми 
се предоставят за определено обучение в чужбина само ако то съставлява част от курс 
на обучение в немски университет. 

При все това, те обясниха, че тези заеми съставляват само малка част от общата 
финансова подкрепа на студентите в Германия. Заемите, получени по режима на 
частното право (включително заемите за студенти от страна на KfW), са само 1% oт 
приходите на студентите. Освен това, съществува система на безвъзмездно отпускане 
на стипендии за студенти, както и „Bildungskredit” (за по-високи степени на висше 
образование), за обучение в чужбина. Следователно, като цяло съществува широк 
обхват от финансова подкрепа, която немските студенти, желаещи да учат в друга 
държава-членка, биха могли да използват.

Според немските органи всяко разширяване на настоящия обхват на заемите би могло 
да застраши финансовото равновесие на системата, която е прецизно балансирана с цел 
да покрие административните разходи и риска от неизпълнение на финансовите 
задължения, превръщайки я във вече нежизнеспособна.   

В светлината на отговора на немските органи, службите на Комисията не считат за 
необходимо да предприемат последващи процедурни действия срещу Германия във 
връзка с този въпрос.


