
CM\816608RO.doc PE429.659v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

11.5.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0541/2009, adresată de Erich F. Trippe, de cetățenie germană, privind 
împrumuturile acordate studenților pentru studii în străinătate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește ca legislația germană privind împrumuturile acordate studenților să fie 
modificată, astfel încât acestea să poată fi acordate și pentru studii în străinătate. Petiționarul 
pretinde că regula „suspectă” numerus clausus din Germania reprezintă un impediment față de 
libera alegere a unui loc de studiu în Germania. În conformitate cu normele actuale privind 
împrumuturile pentru studenți, acestea pot fi acordate doar dacă studentul este înscris la o 
universitate germană. Petiționarul consideră acest lucru ca fiind o formă de tratament inegal al 
studenților și o discriminare împotriva universităților recunoscute din celelalte state membre 
ale UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul propune ca legislația germană privind împrumuturile acordate studenților să fie 
modificată astfel încât acestea să poată fi acordate și pentru studii în străinătate. De asemenea, 
el pretinde că regula numerus clausus din Germania reprezintă un impediment pentru libera 
alegere a unui loc de studiu în Germania. În conformitate cu normele actuale privind 
împrumuturile pentru studenți, acestea pot fi acordate doar dacă studentul este înscris la o 
universitate germană. Petiționarul consideră acest lucru ca fiind o formă de tratament inegal al 
studenților și o discriminare împotriva universităților recunoscute din celelalte state membre 
ale UE.      
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În hotărârea sa în cauzele Morgan și Bucher (cauzele conexate C-11/06 și C-12/06), Curtea 
Europeană de Justiție a decis că, în cazul în care un stat membru prevede un sistem de 
ajutoare pentru formare care permite studenților să beneficieze de astfel de ajutoare în cazul în 
care efectuează studii într-un alt stat membru, acesta trebuie să se asigure că modalitățile de 
alocare a respectivelor ajutoare nu creează o restricție nejustificată a dreptului de circulație și 
ședere pe teritoriul statelor membre. 

Din acest punct de vedere, situația pe care o descrie petiționarul ar putea constitui o încălcare 
a legislației comunitare. Cu toate acestea, Comisia nu deține informații suficiente în prezent 
pentru a ajunge la o concluzie privind acest caz. Prin urmare, aceasta intenționează să 
examineze în continuare această problemă și va furniza un răspuns mai concret în timp util.

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 11 mai 2010

Serviciile Comisiei au contactat autoritățile germane pentru a obține mai multe informații cu 
privire la această chestiune. În răspunsul lor, autoritățile au descris sistemul de împrumuturi 
pentru studenți acordate de KfW-Bank. Aceștia confirmă că aceste împrumuturi sunt oferite 
doar pentru o anume perioadă de studii în străinătate, dacă aceasta face parte din programul de 
studii la o universitate germană. 

Cu toate acestea, autoritățile explică că aceste împrumuturi alcătuiesc doar o mică parte din 
sprijinul financiar total din Germania. Împrumuturile efectuate în conformitate cu dreptul 
privat (inclusiv împrumuturile pentru studenți acordate de KfW) alcătuiesc doar 1% din 
venitul studenților. În plus, există un sistem de granturi pentru studenți, precum și 
„Bildungskredit” (pentru continuarea studiilor) care este oferit pentru studii în străinătate. Prin 
urmare, există o gamă întreagă de sprijin financiar disponibil pentru studenții din Germania 
care doresc să studieze în alt stat membru.

Autoritățile germane consideră, de asemenea, că orice extindere a domeniului actual al 
împrumuturilor ar putea să pună în pericol balanța financiară a sistemului, care este bine 
echilibrat pentru a acoperi costurile administrative și riscul de neplată, făcându-l neviabil. 

În lumina răspunsului autorităților germane, serviciile Comisiei nu consideră adecvată 
inițierea unor proceduri ulterioare împotriva Germaniei în legătură cu această chestiune.


