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Om: Andragende 0306/2009 af Thomas Schuler, tysk statsborger, om religionsfrihed 
og ret til trosytringer i det offentlige rum

1. Sammendrag

Ifølge andrageren ligger der i EU et forslag til lovgivning, som foreskriver, at religiøse 
symboler og andre symboler på personlig overbevisning (efter at der er indgivet klage
herover) skal fjernes fra det offentlige rum. Andrageren protesterer mod dette. Efter 
andragerens opfattelse er forslaget et resultat af EU's lovgivning mod forskelsbehandling, og 
han betragter det som en indskrænkning af hans ytringsfrihed. Forslaget indebærer efter hans 
mening forskelsbehandling af enhver troende, uanset hvilken religion det drejer sig om, og er 
ensbetydende med, at ateistisk tankegods er foreskrevet uden for privatsfæren. Andrageren 
anmoder om en retsforskrift, som sikrer menings- og trosfriheden også i det offentlige rum. 
Andrageren er af den opfattelse, at EU og det værdisæt, EU er baseret på, entydigt er af 
kristen oprindelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Andrageren mener, at der i EU ligger et forslag til lovgivning, som foreskriver, at religiøse 
symboler og andre symboler på personlig overbevisning skal fjernes fra det offentlige rum.
Han mener, at dette er forskelsbehandling af alle personlige overbevisninger.

Kommissionen har ikke stillet noget forslag til lovgivning inden for religiøse symboler i det 
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offentlige rum, som andrageren henviser til. I princippet hører dette område under de 
nationale myndigheders enekompetence som allerede forklaret i svarene på talrige skriftlige 
forespørgsler om emnet fra medlemmer af Europa-Parlamentet i årenes løb.

Hvad angår den mulige forskelsbehandling i en national foranstaltning som den, der er 
beskrevet i andragendet, bør det nævnes, at Kommissionen i henhold til traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union ingen 
generelle beføjelser har til at gribe ind i enkeltstående tilfælde om påstået overtrædelse af de 
grundlæggende rettigheder. Kommissionen vil kun kunne undersøge en sag, hvis der kan 
konstateres en forbindelse med fællesskabslovgivningen. På baggrund af den beskrevne 
situation kan der ikke konstateres en sådan forbindelse.

I situationer, hvor Kommissionen ikke har beføjelse til at gribe ind, skal medlemsstaterne ved 
gennemførelse af deres internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention, og deres interne lovgivning sikre, at de grundlæggende 
rettigheder overholdes."


