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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1235/2009 af A.H., tysk statsborger, om betaling af 
materialeomkostninger i forbindelse med hans datters skolegang

1. Sammendrag

Andrageren er bosat på den franske side af grænsen mellem Lorraine og Saarland men er 
skattepligtig i Tyskland, hvor hans datter går i offentlig tysk grundskole. Andrageren 
påklager, at de tyske undervisningsmyndigheder kræver, at han som bosat i Frankrig skal 
erlægge 700 euro om året til dækning af de med skolegangen forbundne 
materialeomkostninger ("Schulsachkostenbeitrag"), og da han mener, at dette forhold er i 
modstrid med EU's principper om fri bevægelighed, anmoder han Europa-Parlamentet om at 
tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Kommissionens tjenestegrene kan allerede give nogle generelle oplysninger. 

Ifølge artikel 45 i TEUF og artikel 7 i forordning (EØF) nr. 1612/68 skal vandrende 
arbejdstagere behandles på lige fod med værtslandets statsborgere, hvad angår adgang til 
beskæftigelse samt arbejdsvilkår og fordele. En grænsearbejder, som opretholder sit 
tjenesteforhold i sin oprindelsesstat og har flyttet sin bopæl til en anden medlemsstat, kan 
påberåbe sig status som vandrende arbejdstager som omhandlet i artikel 45 i TEUF og 
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forordning nr. 1612/68/EØF om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet.1

Begrebet sociale fordele er bredt og kan omfatte både økonomiske fordele2 og 
ikkeøkonomiske fordele3 for vandrende arbejdstagere. Kommissionens tjenestegrene mener 
derfor, at spørgsmålet om, hvorvidt en vandrende arbejdstagers barn kan gå gratis i skole i 
arbejdslandet, eller om der skal betales et vederlag for skolegangen, kan betragtes som en 
social fordel for grænsearbejderen inden for betydningen af artikel 7, stk. 2.

Da andragendet ikke indeholder detaljerede oplysninger, og navnlig mangler oplysninger om 
de pågældende uddannelsesmyndigheder, de gældende regler og situationen for de børn, hvis 
forældre arbejder og bor Tyskland, vil Kommissionens tjenestegrene anmode andrageren om 
flere oplysninger. 

Kommissionen vil evaluere de detaljerede oplysninger og derefter træffe beslutning om det 
videre forløb. Udvalget for Andragender vil blive underrettet så hurtigt som muligt."

4. Kommissionens yderligere svar, modtaget den 2. september 2010. 

Da andragendet ikke indeholdt detaljerede oplysninger (især om de pågældende 
uddannelsesmyndigheder, de gældende regler og situationen for de børn, hvis forældre 
arbejder og bor i Tyskland), anmodede Kommissionen andrageren i skrivelse af 4.2.2010 om 
at give yderligere oplysninger. Kommissionen sendte en påmindelse i skrivelse af 27.4.1010. 

Da andrageren ikke reagerede, kan Kommissionen ikke vurdere andragendet i detaljer.

                                               
1 Se sag C-212/05 Hartmann.
2 F.eks. minimumsopholdsudgifter (C- 249/83 Hoeckx), børnepasningsydelse (C-85-96 Martinez Sala), 
stipendier (C-39/86 Lair, C- 197/86 Brown), barselslån (C- 65/81 Reina). 
3 F.eks. kravet om, at retssager skal foregå på et bestemt sprog (C-137/84 Mutsch), og muligheden for, at en 
vandrende arbejdstager kan få tilladelse til at bo sammen med sin ugifte partner (C-59/85 Reed).


