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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jixtieq li l-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar self lill-istudenti tkun emendata 
sabiex dan it-tip ta’ self jingħata wkoll għal studji barra l-pajjiż. Il-petizzjonant jallega li r-
regola “suspettuża” tan-numerus clausus fil-Ġermanja hija impediment għall-għażla ħielsa ta’ 
post ta’ studju fil-Ġermanja. Skont ir-regoli attwali dwar self lill-istudenti, dan jista’ jingħata 
biss jekk student ikun irreġistra f'università Ġermaniża. Il-petizzjonant iqis li dan huwa 
trattament inugwali tal-studenti u diskriminazzjoni kontra universitajiet rikonoxxuti fl-Istati 
Membri l-oħra tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 10 Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 25 Settembru 2009.

Il-petizzjonant jipproponi li l-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar self lill-istudenti tkun emendata 
sabiex is-self lill-istudenti jkun jista’ jingħata wkoll għal studji barra l-pajjiż. Hu jiddikjara li 
r-regola ta’ numerus clausus fil-Ġermanja tostakola l-għażla ħielsa ta’ post ta’ studju fil-
Ġermanja. Skont ir-regoli attwali dwar self lill-istudenti, dawn jistgħu jingħataw biss jekk 
student ikun reġistrat f’università Ġermaniża. Il-petizzjonant jqis dan bħala trattanent mhux 
ugwali tal-istudenti u diskriminatorju fir-rigward ta' universitajiet rikonoxxuti fl-Istati Membri 
l-oħra tal-UE.      

Fis-sentenza tagħha f’Morgan u Bucher (Kawżi konġunti C-11/06 u C-12/06), il-Qorti 
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Ewropea tal-Ġustizzja qalet li, fejn Stat Membru joffri sistema ta’ għoti ta’ flus għall-
edukazzjoni jew it-taħriġ, li jippermetti li l-istudenti jingħataw għotjiet bħal dawn jekk 
ikomplu l-istudji tagħhom fi Stat Membru ieħor, l-Istat Membru għandu jiżgura li r-regoli 
dettaljati għall-għoti ta’ dawn il-flus ma joħolqux restrizzjoni li mhix ġustifikata fuq id-dritt li 
wieħed jgħix u jiċċaqlaq fit-teritorju tal-Istati Membri  

F’dak id-dawl, is-sitwazzjoni li qed jiddeskrivi l-petizzjonant jista’ jkun li tikser il-liġi 
Komunitarja. Madankollu, bħalissa, il-Kummissjoni għad m’għandhiex biżżejjed 
informazzjoni biex tikkonkludi dan il-każ. Għalhekk għandha l-intenzjoni li tkompli 
tinvestiga din il-kwistjoni u se tagħti tweġiba aktar sostantiva meta jasal il-waqt.

4. Tweġiba oħra tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Is-servizzi tal-Kummissjoni kkuntattjaw lill-awtoritajiet Ġermaniżi sabiex jiksbu aktar 
informazzjoni dwar din il-kwistjoni. Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet iddeskrivew is-
sistema ta’ self lill-istudenti mogħtija mill-Bank KfW. Huma kkonfermaw li dan is-self 
jingħata biss jekk il-perjodu ta’ studju partikolari barra l-pajjiż ikun jagħmel parti minn kors 
ta’ studju f’università Ġermaniża. 

Madankollu, spjegaw li dan is-self jifforma parti żgħira ħafna mill-appoġġ finanzjarju globali 
għall-istudenti fil-Ġermanja. Self magħmul skont liġi privata (inkluż is-self lill-istudenti tal-
KfW), hu ekwivalenti għal 1% biss tad-dħul tal-istudenti. Barra minn hekk, teżisti sistema ta’ 
għotjiet għall-istudenti, kif ukoll il-“Bildungskredit" (għal aktar studji) li huma disponibbli 
għal studji barra l-pajjiż. Għalhekk, kollox ma’ kollox, hemm firxa wiesa’ ta’ appoġġ 
finanzjarju disponibbli għall-istudenti fil-Ġermanja, li jixtiequ jistudjaw fi Stat Membru ieħor.

L-awtoritajiet Ġermaniżi jsostnu wkoll li kull estensjoni tal-ambitu tas-self attwali, tista’ 
tipperikola l-ekwilibriju finanzjarju tas-sistema, li hi bbilanċjata perfettament biex tkopri l-
ispejjeż amministrattivi u r-riskju ta' defiċit, li ma jagħmluhiex aktar vijabbli.  

Fid-dawl tat-tweġiba tal-awtoritajiet Ġermaniżi, is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li mhux 
xieraq li jieħdu passi ulterjuri kontra l-Ġermanja dwar din il-kwistjoni.


