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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1235/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais A. H., 
attiecībā uz maksājumu par materiāliem saistībā ar viņa meitas skološanos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Lotringas un Zāras pierobežā Francijas pusē, bet nodokļi 
viņam ir jāmaksā Vācijā, kur viņa meita apmeklē Vācijas valsts skolu. Lūgumraksta 
iesniedzējs sūdzas, ka Vācijas izglītības iestādes viņam kā Francijas iedzīvotājam pieprasa 
maksāt EUR 700 gadā, lai segtu mācību materiālu izmaksas („Schulsachkostenbeitrag”), un, 
pēc viņa domām, šī prasība ir pretrunā ar ES principiem par pārvietošanās brīvību, tādēļ viņš 
aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

Komisijas dienesti šobrīd var sniegt vispārīgu informāciju. 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 45. pantu un Regulas (EEK) Nr. 1612/68 
7. pantu pret migrējošiem darba ņēmējiem jāizturas līdzvērtīgi kā pret uzņēmējas valsts 
pilsoņiem attiecībā uz piekļuvi darba iespējām, kā arī darba apstākļiem un priekšrocībām. 
Pierobežu darba ņēmējs, kura darbavieta atrodas tā izcelsmes valstī un kurš ir pārcēlies dzīvot 
uz citu dalībvalsti, var pieprasīt migrējoša strādnieka statusu tādā izpratnē, kā noteikts Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 45. pantā un Regulā (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju 
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brīvu pārvietošanos Kopienā1.

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1612/68 7. panta 2. punktu migrējošs darba ņēmējs „bauda 
tādas pašas sociālās un nodokļu priekšrocības kā attiecīgās valsts darba ņēmēji”.

Sociālās priekšrocības ir plašs jēdziens, kas var ietvert gan finansiālus pabalstus2, gan 
nefinansiālas priekšrocības3 migrējošam darba ņēmējam. Tāpēc Komisijas dienesti uzskata, ka 
jautājums par to, vai migrējošā darba ņēmēja bērns var iegūt bezmaksas izglītību valstī, kurā 
persona strādā vai kurā tam jāmaksā zināmi ar izglītības procesu saistīti izdevumi, ir 
pierobežā strādājošas personas sociālā priekšrocība 7. panta 2. punkta nozīmē.

Tā kā lūgumrakstā trūkst sīkākas informācijas, īpaši par attiecīgajām izglītības iestādēm un 
noteikumiem, ko piemēro tiem bērniem, kuru vecāki strādā un dzīvo Vācijā, Komisijas 
dienesti sazināsies ar lūgumraksta iesniedzēju, lai iegūtu precīzāku informāciju. 

Pēc konkrētās informācijas izvērtēšanas Komisija pieņems lēmumu par attiecīgu rīcību. 
Tiklīdz būs iespējams, tā informēs Lūgumrakstu komiteju.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

Tā kā lūgumrakstā trūkst sīkākas informācijas (jo īpaši par attiecīgajām izglītības iestādēm un 
noteikumiem, ko piemēro tiem bērniem, kuru vecāki strādā un dzīvo Vācijā), Komisija 
2010. gada 4.februārī lūgumraksta iesniedzējam adresētajā vēstulē aicināja sniegt precīzāku 
informāciju. Komisija 2010. gada 27. aprīlī lūgumraksta iesniedzējam nosūtīja atgādinājuma 
vēstuli. 

Tā kā lūgumraksta iesniedzējs līdz šim uz šo jautājumu nav atbildējis, Komisija nevar 
pamatīgi novērtēt šo lūgumrakstu. 

                                               
1 Sk. spriedumu lietā C-212/05, Hartmann.
2 Piemēram, minimālo uzturēšanās pabalstu (C-249/83, Hoeckx), bērna kopšanas pabalstu (C-85-96, 
Martinez Sala), studiju stipendijas (C-39/86, Lair, C-197/86, Brown), kredītu saistībā ar bērna piedzimšanu (C-
65/81, Reina).
3 Piemēram, prasību tiesvedībai notikt kādā īpašā valodā (C-137/84, Mutsch) un iespēju saņemt atļauju, 
ka migrējošā darba ņēmēja neprecētais partneris viņam pievienojas kopdzīvei (C-59/85, Reed).


