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Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1235/2009 dėl mokesčio už dukters mokykloje naudojamas 
priemones, kurią pateikė Vokietijos pilietis A. H. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas gyvena Prancūzijos teritorijoje, Lotaringijos ir Saro krašto pasienyje, bet 
privalo mokėti mokesčius Vokietijoje, kurioje jo dukra lanko valstybinę mokyklą. Peticijos 
pateikėjas skundžiasi, kad Vokietijos švietimo institucija reikalauja iš jo, nuolatinio 
Prancūzijos gyventojo, kompensuoti jo dukros mokykloje naudojamų priemonių išlaidas (vok. 
Schulsachkostenbeitrag) − sumokėti 700 EUR metinį mokestį, ir prašo Europos Parlamento 
išnagrinėti šį klausimą, nes mano, kad toks Vokietijos švietimo institucijos reikalavimas 
prieštarauja ES įtvirtintiems laisvo asmenų judėjimo principams. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Komisijos tarnybos jau gali pateikti dalį bendro pobūdžio informacijos. 

Remiantis SESV 45 straipsniu ir Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 7 straipsniu, darbuotojams 
migrantams turi būti sudarytos vienodos įdarbinimo, taip pat darbo sąlygos ir lengvatos kaip 
juos priimančios šalies piliečiams. Pasienio darbuotojas, kuris liko dirbti kilmės valstybėje, 
bet persikėlė gyventi į kitą valstybę narę, gali pretenduoti į darbuotojo migranto statusą pagal 
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SESV 45 straipsnį ir Reglamentą Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje.1

Remiantis Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsniu 2 dalimi, darbuotojas migrantas „naudojasi 
tomis pačiomis socialinėmis ir mokestinėmis lengvatomis kaip ir vietiniai darbuotojai“.

Socialinė lengvata yra plati sąvoka, kuri gali apimti ne tik darbuotojo migranto finansines 
lengvatas2, bet ir ne finansines lengvatas3. Taigi Komisijos tarnybos mano, kad klausimas, ar 
migruojančiojo darbuotojo dukra gali nemokamai lankyti mokyklą šalyje, kurioje jis dirba, 
arba turi padengti dalį mokymo išlaidų, yra pasienio darbuotojo socialinė lengvata pagal 7 
straipsnio 2 dalį.

Kadangi peticijoje nepateikiama išsamesnė informacija, ypač apie susijusią švietimo 
instituciją, taikomas taisykles ir vaikų, kurių tėvai dirba ir gyvena Vokietijoje, padėtį, 
Komisijos tarnybos kreipiasi į peticijos pateikėją, norėdamos gauti daugiau informacijos. 

Įvertinusi išsamią informaciją, Komisija nuspręs, kokių priemonių reikia imtis. Komisija 
įsipareigoja kaip galima greičiau informuoti Peticijų komitetą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Kadangi peticijoje nepateikiama išsamesnė informacija, ypač apie susijusią švietimo 
instituciją, taikomas taisykles ir vaikų, kurių tėvai dirba ir gyvena Vokietijoje, padėtį, 
Komisijos tarnybos 2010 m. vasario 4 d. laišku kreipiasi į peticijos pateikėją, norėdamos gauti 
daugiau informacijos. Komisiją peticijos pateikėjui nusiuntė priminimą 2010 m. balandžio 
27 d. laišku. 

Kadangi peticijos pateikėjas nesureagavo, Komisija negali išsamiai įvertinti peticijos. 

                                               
1 Žr. bylą C-212/05 Hartmann.
2 Pvz., minimalaus pragyvenimo pašalpą (C-249/83 Hoeckx), vaiko auginimo pašalpą 
(C-85/96 Martinez Sala, stipendijas (C-39/86 Lair, C-197/86 Brown), paskolas gimus vaikui 
(C-65/81 Reina). 
3 Pvz., reikalavimą, kad teisinis procesas vyktų konkrečia kalba (C-137/84 Mutsch) ir 
darbuotojo migranto galimybę gauti leidimą partneriui, su kuriuo jis nėra susituokęs, kartu su 
juo gyventi (C-59/85 Reed).


