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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0541/2009 af Erich F. Trippe, nederlandsk statsborger, om studielån 
til studier i udlandet

1. Sammendrag

Andrageren ønsker, at den tyske lovgivning om studielån tilpasses således, at der også kan 
ydes studielån til studier i udlandet. Andrageren fastslår, at den "tvivlsomme" numerus-
clausus-ordning i Tyskland er til hinder for det frie valg af en studieplads i Tyskland. Ifølge 
de nuværende regler for studielån kan studielån kun ydes til en studerende, som er indskrevet 
ved et tysk universitet. Ifølge andrageren er der tale om ulige behandling af studerende og 
forskelsbehandling af anerkendte universiteter i EU's andre medlemsstater.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juli 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren foreslår, at den tyske lovgivning om studielån ændres, så der også kan ydes 
studielån til studier i udlandet. Han hævder ligeledes, at adgangsbegrænsningen i Tyskland er 
til hinder for det frie studievalg i Tyskland. I henhold til de gældende regler har studerende 
kun adgang til studielån, hvis de er indskrevet ved et tysk universitet. Andrageren anser dette 
for forskelsbehandling af studerende og diskrimination over for anerkendte universiteter i de 
øvrige EU-medlemsstater.

I sin dom i Morgan og Bucher (forenede sager C-11/06 og C-12/06) fastslog De Europæiske 
Fællesskabers Domstol, at en medlemsstat, der tilbyder et system med studiestøtte til 
teoretiske eller praktiske uddannelser, som giver de studerende ret til at modtage denne støtte, 
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når de studerer i en anden medlemsstat, skal sikre, at de nærmere bestemmelser for tildeling af 
studiestøtten ikke medfører en uberettiget begrænsning af retten til at flytte til og opholde sig 
på medlemsstaternes område.

Den situation, som andrageren beskriver, kan således udgøre en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen. I øjeblikket har Kommissionen imidlertid ikke tilstrækkelige 
oplysninger til, at den kan nå frem til en konklusion i denne sag. Den vil derfor undersøge 
sagen nærmere og senere fremkomme med et mere detaljeret svar."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. maj 2010.

Kommissionens tjenestegrene har kontaktet de tyske myndigheder for at få flere oplysninger 
om spørgsmålet. Disse beskrev i deres besvarelse KfW-Banks ordning vedrørende studielån. 
De bekræftede, at de pågældende lån kun ydes for en begrænset studieperiode i udlandet, hvis 
den er en del af et studium ved et tysk universitet.

Imidlertid forklarede de, at disse lån kun udgør en meget lille andel af den samlede 
økonomiske støtte til studerende i Tyskland. Private lån (herunder KfW's studielån) udgør kun 
1 % af de studerendes indtægter. Derudover findes der en stipendieordning samt 
"Bildungskredit" (for supplerende studier) til studier i udlandet. Der findes altså som helhed 
en bred vifte af muligheder for finansiel støtte til studerende i Tyskland, som ønsker at læse i 
en anden medlemsstat.

De tyske myndigheder giver endvidere udtryk for den opfattelse, at enhver udvidelse af 
lånenes nuværende anvendelsesområde kunne udgøre en trussel for ordningens finansielle 
ligevægt, der netop balancerer, så den dækker de administrative omkostninger og risikoen for 
misligholdelse, og at den ikke længere ville være levedygtig.  

I lyset af de tyske myndigheders svar finder Kommissionens tjenestegrene det ikke 
hensigtsmæssigt at iværksætte yderligere tiltag over for Tyskland i denne sag.


