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σπουδαστικά δάνεια για σπουδές στο εξωτερικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί την τροποποίηση της γερμανικής νομοθεσίας για τα σπουδαστικά 
δάνεια έτσι ώστε αυτά να μπορούν να χορηγούνται και για σπουδές στο εξωτερικό. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι ο «αμφίβολης ορθότητας» κανονισμός numerus clausus στη 
Γερμανία εμποδίζει την ελεύθερη επιλογή τόπου σπουδών στη Γερμανία. Σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες για τα σπουδαστικά δάνεια, αυτά μπορούν να χορηγούνται μόνο σε 
φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε γερμανικό πανεπιστήμιο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό 
συνιστά άνιση μεταχείριση των φοιτητών και διάκριση σε βάρος αναγνωρισμένων 
πανεπιστημίων στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων προτείνει την τροποποίηση της γερμανικής νομοθεσίας για τα σπουδαστικά 
δάνεια, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να χορηγούνται και για σπουδές στο εξωτερικό. Επίσης, 
ισχυρίζεται ότι ο κανονισμός numerus clausus στη Γερμανία εμποδίζει την ελεύθερη επιλογή 
τόπου σπουδών στη Γερμανία. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τα σπουδαστικά 
δάνεια, αυτά μπορούν να χορηγούνται μόνο σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε 
γερμανικό πανεπιστήμιο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά άνιση μεταχείριση των 
φοιτητών και διάκριση σε βάρος αναγνωρισμένων πανεπιστημίων στα άλλα κράτη μέλη της 
ΕΕ.
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Στην απόφασή του στις υποθέσεις Morgan και Bucher (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-11/06 
και C-12/06), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι αν ένα κράτος μέλος προβλέπει 
σύστημα χορηγήσεως σπουδαστικών επιδομάτων, το οποίο παρέχει σε ορισμένους 
σπουδαστές τη δυνατότητα να απολαύουν των επιδομάτων αυτών σε περίπτωση κατά την 
οποία σπουδάζουν σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να λαμβάνει μέριμνα ώστε οι προϋποθέσεις 
χορηγήσεως των επιδομάτων αυτών να μην αποτελούν αδικαιολόγητο περιορισμό του 
δικαιώματος κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών.

Υπό το πρίσμα αυτό, η κατάσταση την οποία περιγράφει ο αναφέρων θα μπορούσε να 
συνιστά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διαθέτει αρκετές 
πληροφορίες επί του παρόντος για να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με το θέμα αυτό. 
Προτίθεται, συνεπώς, να εξετάσει περαιτέρω αυτό το ζήτημα και θα παράσχει 
ουσιαστικότερη απάντηση εν ευθέτω χρόνω.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τις γερμανικές αρχές προκειμένου να λάβουν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό. Στην απάντησή τους, οι αρχές
περιγράφουν το σύστημα σπουδαστικών δανείων που χορηγούνται από την τράπεζα KfW. 
Επιβεβαιώνουν ότι τα δάνεια αυτά χορηγούνται μόνο για μία ορισμένη περίοδο σπουδών στο
εξωτερικό, εφόσον η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μέρος ενός προγράμματος σπουδών σε 
ένα γερμανικό πανεπιστήμιο.

Ωστόσο, εξηγούν ότι τα δάνεια αυτά συνιστούν μόνο ένα εξαιρετικά μικρό μέρος της 
συνολικής οικονομικής υποστήριξης που είναι διαθέσιμη για τους φοιτητές στη Γερμανία. Τα 
δάνεια που χορηγούνται βάσει ιδιωτικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστικών 
δανείων της KfW) αποτελούν περίπου το 1% του σπουδαστικού εισοδήματος. Επιπλέον, για 
τις σπουδές στο εξωτερικό υπάρχει ένα σύστημα σπουδαστικών υποτροφιών, καθώς και τα
σπουδαστικά δάνεια "Bildungskredit" (για περαιτέρω σπουδές). Υπάρχει συνεπώς συνολικά 
ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων οικονομικής υποστήριξης για τους φοιτητές στη Γερμανία
που επιθυμούν να σπουδάσουν σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι οποιαδήποτε επέκταση του ισχύοντος πεδίου 
εφαρμογής των δανείων θα έθετε σε κίνδυνο την χρηματοοικονομική ισορροπία του
συστήματος, το οποίο στηρίζεται σε πολύ λεπτές ισορροπίες για την κάλυψη των διοικητικών 
δαπανών και την αποφυγή του κινδύνου αδυναμίας πληρωμών, και θα το καθιστούσε πλέον 
μη βιώσιμο.

Υπό το πρίσμα της απάντησης των γερμανικών αρχών, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν
θεωρούν σκόπιμο να κινήσουν περαιτέρω διαδικασίες κατά της Γερμανίας σχετικά με αυτό το 
ζήτημα.


