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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0063/2011 af Hanspeter Daragan, tysk statsborger, for Dagmar, 
Tilman, Moritz og Thomas Neubronner, om hjemmeundervisning i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren repræsenterer to tyske statsborgere, som vil undervise deres børn hjemme. 
Eftersom dette er forbudt i Tyskland, flyttede faderen med børnene til Frankrig, hvor 
hjemmeundervisning godt kan lade sig gøre. Moderen blev i Tyskland, hvor hun har en 
virksomhed. Forældrene overvejer imidlertid af finansielle, økonomiske og sociale årsager 
atter at flytte tilbage til Tyskland, hvilket ville betyde, at den tyske skolepligt igen ville 
komme til at gælde for dem. Andrageren er af den opfattelse, at den tyske skolepligt gør 
faderens og børnenes tilbagevenden til Tyskland umulig og således står i vejen for 
arbejdstagernes frie bevægelighed og friheden til frit at slå sig ned på Unionens område. 
Andrageren anmoder om en afklaring.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Dette andragende vedrører igen spørgsmålet om hjemmeundervisning, som blev taget op i 
sag 477/2007 og 744/2007. Kommissionen henviser derfor til de meddelelser, som den har 
sendt til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender om ovennævnte sager.

De nye elementer, der fremlægges i denne sag, kan sammenfattes som følger:

a) Et faktuelt element, nemlig at andrageren efter de tyske myndigheders afvisning af at 
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tillade undervisning af hans barn i hjemmet (i stedet for at sende det i skole) har valgt 
Frankrig som undervisningssted for sit barn, og i Frankrig er hjemmeundervisning tilladt. 
Andrageren er selv taget til Frankrig med sit barn. Problemet opstod igen efterfølgende, da 
andrageren – af økonomiske, familiemæssige og andre grunde – ønskede at vende tilbage til 
Tyskland med sit barn. Tyskland tillader kun hjemmeundervisning i ganske få 
undtagelsestilfælde, og det er obligatorisk at sende børn i skole.

b) Et juridisk element, nemlig andragerens argument om fri bevægelighed for personer. 
Han hævder, at idet han ønsker at vende tilbage fra et land, hvor barnet har modtaget 
hjemmeundervisning (Frankrig), og idet han ikke længere har den mulighed i landet, som han 
vender tilbage til (Tyskland), krænker de tyske myndigheder den fri bevægelighed for 
personer i hans tilfælde.

Kommissionen mener ikke, at ovennævnte aspekter kan få den til at genoverveje den 
holdning, den udtrykte i sin første meddelelse, ifølge hvilken der ikke findes nogen 
bestemmelser i EU-retten, der i visse tilfælde kunne tvinge en medlemsstat til at erstatte den 
obligatoriske skoleundervisning med privatundervisning i hjemmet. Dette emne berører på 
den ene side opbygningen af uddannelsessystemet og på den anden side 
undervisningsindholdet, som er områder, hvor EU i henhold til artikel 165 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, som i denne henseende er identisk med EF-traktatens 
artikel 149, som den erstatter, kun kan støtte og udbygge medlemsstaternes indsats, men den 
skal til gengæld fuldt ud respektere deres ansvar.

Endelig meddeler Kommissionen Udvalget for Andragender, at der for så vidt angår 
uddannelse er udviklet en politisk dialog med medlemsstaterne på grundlag af artikel 165, 
fjerde afsnit, i TEUF, og at disse har mulighed for at benytte den ramme, der er givet med 
henblik på at udveksle god praksis og drøfte emner, som de måtte finde det hensigtsmæssigt 
at behandle. Dette sker på basis af målsætninger og benchmarking, der er opnået enighed om, 
og på områder, der er defineret i samråd med medlemsstaterne."


