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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu grozīti Vācijas tiesību akti par studentu kredītiem, lai 
tos varētu piešķirt arī studijām ārvalstīs. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka „aizdomīgais” 
numerus clausus (ierobežotā skaita) noteikums Vācijā ir šķērslis brīvai studiju vietas izvēlei 
Vācijā. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem par studentu kredītiem tos var piešķir tikai tad, 
ja studentu uzņem Vācijas universitātē. Lūgumraksta iesniedzējs to uzskata par nevienlīdzīgu 
attieksmi pret studentiem un citu ES dalībvalstu atzītu universitāšu diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs ierosina grozīt Vācijas tiesību aktus par studentu kredītiem, lai tos 
varētu piešķirt arī studijām ārvalstīs. Viņš apgalvo, ka numerus clausus (ierobežotā skaita) 
noteikums Vācijā ir šķērslis brīvai studiju vietas izvēlei Vācijā. Saskaņā ar pašreizējiem 
noteikumiem par studentu kredītiem tos var piešķir tikai tad, ja studentu uzņem Vācijas 
universitātē. Lūgumraksta iesniedzējs to uzskata par nevienlīdzīgu attieksmi pret studentiem 
un citu ES dalībvalstu atzītu universitāšu diskrimināciju.

Tās lēmumā Morgan un Bucher lietā (apvienotās lietas C-11/06 un C-12/06) Eiropas Kopienu 
Tiesa lēma, ka, ja dalībvalsts paredz izglītības vai apmācības stipendiju sistēmu, kas ļauj 
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studentiem saņemt šādas stipendijas, ja tie uzsāk studijas citā dalībvalstī, tai jānodrošina, ka 
šo stipendiju piešķiršanas detalizētie noteikumi nerada nepamatotu ierobežojumu tiesībām 
pārvietoties vai uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Šajā aspektā situāciju, kuru apraksta lūgumraksta iesniedzējs, nevarētu uzskatīt par Kopienas 
tiesību pārkāpumu. Tomēr Komisijai šobrīd nav pietiekami daudz informācijas, lai izdarītu 
secinājumu par to. Tādēļ tā plāno turpmāk izmeklēt šo jautājumu, un tuvākajā laikā tā sniegs 
izsmeļošu atbildi.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Komisijas dienesti ir sazinājušies ar Vācijas iestādēm, lai iegūtu vairāk informācijas par šo 
jautājumu. Atbildot uz Komisijas jautājumiem, iestādes sniedza aprakstu par KfW bankas 
piedāvāto studiju kredītu sistēmu. Tās apstiprināja, ka šos kredītus konkrētam studiju 
periodam ārzemēs piešķir tikai tad, ja tas ietilpst Vācijas universitātes mācību kursā. 

Taču tās paskaidroja, ka šie kredīti veido tikai ļoti nelielu daļu no kopējā studentu finansiālā 
atbalsta Vācijā. Kredīti, kas tiek izsniegti saskaņā ar privāttiesībām (tai skaitā KfW bankas 
studiju kredīti), veido tikai 1 % no studentu ieņēmumiem. Turklāt mācībām ārzemēs ir 
izveidota studiju stipendiju sistēma, kā arī „Bildungskredit” (turpmākām studijām). Tādējādi, 
kopumā ņemot, vācu studentiem, kas vēlas studēt citā dalībvalstī, ir pieejams plašs 
finansiālais atbalsts.

Vācijas iestādes arī norādīja, ka kredītu pašreizējā apjoma jebkāda palielināšana var apdraudēt 
sistēmas finanšu līdzsvaru, kas rūpīgi izveidots tā, lai segtu administratīvās izmaksas un 
saistību nepildīšanas risku, un tādējādi var apdraudēt arī sistēmas dzīvotspēju.  

Ņemot vērā Vācijas iestāžu atbildi, Komisijas dienesti neuzskata, ka saistībā ar šo jautājumu 
būtu atbilstoši veikt jebkādas turpmākas darbības pret Vāciju.


