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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0541/2009, którą złożył Erich F. Trippe (Niemcy), w sprawie pożyczek 
studenckich na studia za granicą

1. Streszczenie petycji

Składający petycję chce zmiany prawa niemieckiego dotyczącego pożyczek studenckich 
w taki sposób, by możliwe było również udzielanie pożyczek na studia za granicą. Składający 
petycję twierdzi, że „wątpliwy” przepis dotyczący tzw. numerus clausus w Niemczech 
stanowi przeszkodę w swobodnym wyborze miejsca studiów w Niemczech. Zgodnie 
z obecnymi przepisami dotyczącymi pożyczek studenckich, mogą być one przyznawane tylko 
w przypadku zapisania się studenta na niemiecki uniwersytet. Składający petycję uważa, że 
stanowi to nierówne traktowanie studentów oraz dyskryminację uznanych uniwersytetów 
w innych państwach członkowskich UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję proponuje, by zmienić prawo niemieckie dotyczące pożyczek studenckich 
w taki sposób, by możliwe było również udzielanie pożyczek na studia za granicą. Twierdzi 
także, że stosowana w Niemczech zasada numerus clausus przeszkadza w swobodnym 
wyborze miejsca studiów w Niemczech. Zgodnie z obecnymi przepisami w sprawie pożyczek 
studenckich, mogą one być przyznawane tylko w przypadku zapisania się studenta na 
niemiecki uniwersytet. Składający petycję uważa, że stanowi to nierówne traktowanie 
studentów oraz dyskryminację uznanych uniwersytetów w innych państwach członkowskich 
UE.
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W sprawie Morgan i Bucher (sprawy połączone C-11/06 i C-12/06) Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że jeżeli państwo członkowskie ustanawia system stypendiów 
edukacyjnych lub szkoleniowych umożliwiający osobom uczącym się korzystanie z nich 
w przypadku podjęcia studiów w innym państwie członkowskim, to musi ono zapewnić, aby 
zasady przyznawania tej pomocy nie tworzyły nieuzasadnionych ograniczeń w zakresie prawa 
do przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. 

W świetle powyższego sytuacja opisana przez składającego petycję może stanowić naruszenie 
prawa wspólnotowego. Jednakże Komisja nie posiada obecnie wystarczających informacji, by 
mogła podjąć decyzję w tej sprawie. W związku z tym Komisja będzie dalej badać tę kwestię 
i udzieli dokładniejszej odpowiedzi w stosownym czasie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Służby Komisji skontaktowały się z władzami niemieckimi w celu otrzymania bardziej 
szczegółowych informacji na ten temat. W swojej odpowiedzi, władze te opisały system 
pożyczek studenckich, którym zajmuje się bank KfW (niemiecki Instytut Pożyczkowo-
Rekonstrukcyjny). Potwierdzają one, że pożyczki udzielane są wyłącznie na określony okres 
studiów zagranicznych, o ile te ostatnie stanowią element toku studiów na uczelni 
niemieckiej.

Władze wyjaśniają jednak, że przedmiotowe pożyczki stanowią tylko niewielką część 
całkowitego wsparcia finansowego dla studentów w Niemczech. Pożyczki udzielane na mocy 
prawa prywatnego (w tym pożyczki studenckie udzielane przez KfW) stanowią jedynie 1% 
dochodu studentów. Ponadto istnieje system stypendiów studenckich, jak również 
„Bildungskredit” (przeznaczony na dalsze studia), które można otrzymać w przypadku 
studiów zagranicznych. Ogólnie rzecz biorąc istnieje zatem szeroka gama środków wsparcia 
finansowego dostępnych dla tych studentów w Niemczech, którzy pragną podjąć naukę w 
innym państwie członkowskim.

Władze Niemiec utrzymują również, że poszerzenie obecnego zakresu pożyczek może 
zaszkodzić finansowej równowadze systemu – który jest starannie wyważony tak, aby 
obejmować koszty administracyjne oraz ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań – czyniąc 
go nierentownym.

W świetle odpowiedzi udzielonej przez władze niemieckie, służby Komisji nie uznają za 
stosowne wszczęcie jakichkolwiek dalszych postępowań przeciwko Niemcom w związku z tą 
sprawą.


