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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1235/2009, внесена от A.H., с германско гражданство, относно 
плащане за материали във връзка с образованието на дъщеря му

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее във френската част на границата между Lorraine и 
Saarland, но плаща данъци в Германия, където дъщеря му посещава държавно 
германско училище. Вносителят се оплаква, че германските образователни органи 
изискват от него, като пребиваващ във Франция, да плаща 700 евро на година, за да 
покрива разходите за учебни материали („Schulsachkostenbeitrag“), и тъй като според 
него това противоречи на принципите на ЕС за свобода на движение, той призовава 
Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Понастоящем службите на Комисията имат готовност да предоставят известно 
количество обща информация.

Съгласно член 45 от ДФЕС и член 7 от Регламент (ЕИО) 1612/68, работниците 
мигранти трябва да се ползват с еднакво третиране като гражданите на приемащата 
държава по отношение на достъпа до трудова заетост, както и на условията на труд и 
предимствата. Пограничен работник, който поддържа своя трудов статус в своята 
държава по произход и е преместил местожителството си в друга държава-членка, може 
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да се ползва със статута на „работник мигрант“ за целите на член 45 от ДФЕС и 
Регламент № 1612/68 относно свободното движение на работници в Общността.1

Съгласно член 7, параграф 2 от Регламент № 1612/68, работник мигрант „има право на 
същите социални и данъчни предимства, както работниците местни граждани“.

Понятието социални предимства е широкообхватно и може да включва както 
финансови ползи2, така и нефинансови предимства3 за работника мигрант. 
Следователно, службите на Комисията са на мнение, че въпросът дали детето на 
работник мигрант може да посещава училище в страната, където той работи, без да се 
дължат такси, или трябва да се покриват известни разходи за обучението, е въпрос на 
социално предимство за пограничния работник в контекста на член 7, параграф 2.

Тъй като петицията не съдържа подробна информация, по-конкретно относно 
съответните образователни органи, приложимите правила и положението на децата, 
чиито родители работят и живеят в Германия, службите на Комисията ще се свържат с 
вносителя, за да получат допълнителна информация.

След като извърши оценка на подробната информация, Комисията ще вземе решение за 
това как да подходи. Тя ще уведоми комисията по петиции възможно най-скоро.

4. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Тъй като петицията не съдържа подробна информация (по-специално във връзка със 
засегнатите образователни органи, приложимите правила и положението на децата, 
чиито родители работят и живеят в Германия), Комисията поиска от вносителя на 
петицията допълнителна информация с писмо от 4 февруари 2010 г. Комисията изпрати 
напомняне на вносителя на петицията с писмо от 27 април 2010 г. 

Тъй като вносителят на петицията не реагира, Комисията не е в състояние да даде
детайлна оценка на петицията.

                                               
1 вж. Дело C-212/05 Hartmann
2 например социални помощи (C-249/83 Hoeckx), обезщетения за отглеждане на 
малко дете (C-85-96 Martinez Sala), стипендии за обучение (C-39/86 Lair, C-197/86 
Brown), кредити за раждане на дете (C-65/81 Reina) 
3 например изискването съдебните дела да се провеждат на конкретен език (C-
137/84 Mutsch) и възможността работник мигрант да получи разрешение за своя 
партньор, с когото/която няма сключен брак, да живее с него/нея.(C-59/85 Reed)


