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kurią pateikė Vokietijos pilietis Erich F. Trippe 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pageidauja, kad studentams suteikiamas paskolas reglamentuojantys 
Vokietijos teisės aktai būtų taip iš dalies pakeisti, kad paskolos būtų teikiamos ir studijoms 
užsienyje. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad „įtartina“ numerus clausus taisyklė Vokietijoje 
trukdo laisvai pasirinkti studijų vietą. Pagal dabar galiojančias studentams suteikiamas 
paskolas reglamentuojančias taisykles paskolos gali būti suteikiamos tik tada, jei studentas 
įstoja į Vokietijos universitetą. Peticijos pateikėjas mano, kad taip sudaromos nevienodos 
sąlygos studentams ir diskriminuojami kitose ES valstybėse narėse esantys pripažinti 
universitetai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009. m. liepos 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009. m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas siūlo iš dalies pakeisti studentams suteikiamas paskolas 
reglamentuojančius Vokietijos teisės aktus, kad paskolos būtų teikiamos ir studijoms 
užsienyje. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad numerus clausus taisyklė Vokietijoje trukdo 
laisvai pasirinkti studijų vietą. Pagal dabar galiojančias studentams suteikiamas paskolas 
reglamentuojančias taisykles paskolos gali būti suteikiamos tik tada, jei studentas įstoja į 
Vokietijos universitetą. Peticijos pateikėjas mano, kad taip sudaromos nevienodos sąlygos 
studentams ir diskriminuojami kitose ES valstybėse narėse esantys pripažinti universitetai.      
Europos Teisingumo Teismas savo sprendime sujungtose bylose Morgan ir Bucher (bylos C-
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11/06 ir C-12/06) nurodo, kad jeigu valstybė narė numato studijų ar mokymo paramos 
sistemą, kuri leidžia studentams pasinaudoti šia parama tuo atveju, kai jie studijuoja kitoje 
valstybėje narėje, ji turi užtikrinti, kad šios paramos suteikimo sąlygos be pateisinamų 
priežasčių neribotų teisės judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje. 

Atsižvelgiant į tai, peticijos pateikėjo aprašyta padėtis galėtų būti Bendrijos teisės pažeidimas. 
Tačiau šiuo metu Komisija turi per mažai informacijos tam, kad galėtų padaryti išvadą dėl šio 
klausimo. Todėl ji ketina toliau nagrinėti jį ir tinkamu metu pateiks labiau pagrįstą atsakymą.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010. m. gegužės 11 d.

„Siekdamos gauti daugiau informacijos šiuo klausimu, Komisijos tarnybos susisiekė su 
Vokietijos valdžios institucijomis. Savo atsakyme tos institucijos pateikė KfW-Bank  teikiamų 
paskolų studentams sistemos aprašymą. Jos patvirtino, kad tos paskolos teikiamos apibrėžtam 
studijų užsienyje laikotarpiui tik tuo atveju, jei tos studijos sudaro studijuojamo Vokietijos 
universitete dalyko dalį. 

Visgi jos paaiškina, kad tos paskolos sudaro labai mažą visos finansinės paramos studentams 
Vokietijoje dalį. Paskolos, teikiamos remiantis privatine teise (įskaitant KfW teikiamas 
paskolas studentams), sudaro tik 1 % studentų pajamų. Be to, veikia studentų stipendijų 
sistema, taip pat yra paskolos „Bildungskredit“ (tolimesnėms studijoms), kurios teikiamos 
studijoms užsienyje. Todėl, apskritai imant, Vokietijos studentai, norintys studijuoti kitoje 
valstybėje narėje, turi galimybių gauti labai įvairią finansinę paramą.

Vokietijos valdžios institucijos taip pat nurodo, kad dabartinės paskolų apimties praplėtimas  
gali kelti grėsmę tiksliai suderintos sistemos, skirtos administracinėms išlaidoms ir paskolų 
negrąžinimo rizikai padengti, finansinei pusiausvyrai ir padaryti ją nebeveiksminga.  

Atsižvelgdamos į Vokietijos valdžios institucijų atsakymą, Komisijos tarnybos nemano, kad 
būtų tikslinga imtis tolesnių veiksmų prieš Vokietiją šiuo klausimu.“


