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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0477/2007, adresată de Catherina Groeneveld, de naționalitate irlandeză, 
privind interzicerea instruirii private la domiciliu în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționara, împreună cu soțul și copiii din Africa de Sud, au reședința temporară în Germania 
și, din motive educaționale și familiale, preferă să își educe copiii la domiciliu, lucru pe care 
autoritățile din Germania nu l-au permis. Aceasta susține că Germania este singurul stat 
membru al UE care nu autorizează instruirea privată la domiciliu și argumentează că acest 
lucru este contrar spiritului și literei Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului privind 
libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității. În consecință, petiționara solicită 
Parlamentului să investigheze situația.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008

Petiționara, de naționalitate irlandeză, își are domiciliul în Germania împreună cu soțul 
resortisant sud-african și copiii. În loc să-și trimită copiii, pentru învățământul obligatoriu, la 
o școală publică sau privată acreditată de autoritățile germane (în conformitate cu legislația
landului Saxonia de Jos), aceasta preferă în schimb să îi educe acasă, posibilitate pe care 
autoritățile germane nu o consideră a fi în conformitate cu prevederile naționale legale, cu 
toate că această posibilitate este autorizată, potrivit spuselor petiționarei, nu numai de către 
țara sa de origine (Irlanda), ci și de către toate celelalte state membre.

Petiționara înaintează mai multe argumente, printre care se numără în special:
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 Schimbările frecvente de domiciliu ale familiei ca rezultat al profesiei exercitate de 
către soțul petiționarei (inginer aerospațial).

 Continuitatea studiilor copiilor care, la terminarea liceului, vor fi nevoiți să susțină un 
examen în Irlanda, examen care nu va fi atât de simplu de trecut dacă educația 
acestora este întreruptă de integrarea în sistemul educațional german.

 Cealaltă alternativă, și anume înscrierea copiilor la o școală internațională din 
Germania, a fost respinsă de către familie din motive financiare și sociale deopotrivă, 
în principal pentru ca aceștia să poată interacționa mai mult cu societatea locală, lucru 
nepermis, potrivit spuselor petiționarei, de o școală internațională; în consecință, 
singura soluție disponibilă ar fi instruirea privată la domiciliu.

 Considerente privind mobilitatea studenților și libera circulație a lucrătorilor, care 
implică și posibilitatea de integrare a familiilor lor în țara gazdă în maniera cea mai 
convenabilă pentru aceștia.

 Considerente privind diversitatea lingvistică și culturală care ar fi favorizată, potrivit 
spuselor petiționarei, de instruirea privată la domiciliu și mai puțin de instruirea în 
școlile germane.

 Considerente care au la bază raportul Națiunilor Unite privind dreptul la educație și 
care ar invita Germania la o mai mare deschidere față de învățământul la distanță și 
instruirea la domiciliu. 

În cele din urmă, petiționara atașează copii după corespondența cu autoritățile germane, 
împreună cu o serie de documente privind abordarea pluralistă a învățământului școlar în 
diverse țări ale lumii, declarând că petiția sa beneficiază de sprijinul a doi deputați europeni: 
Kathy Sinnott, deputat pentru zona electorală a Irlandei de Sud din Grupul parlamentar
european Independență și Democrație; Hiltrud Breyer, deputat german al Grupului 
parlamentar european al Verzilor/Alianța Liberă Europeană.

Poziția Comisiei

Comisia constată că nu există nicio dispoziție UE restrictivă care să oblige un stat membru să 
înlocuiască instruirea școlară obligatorie cu cea privată la domiciliu. Într-adevăr, acest lucru 
ține de organizarea sistemului educațional pe de o parte, iar, pe de altă parte, de conținutul 
învățământului, domenii pentru care Comunitatea, în temeiul articolului 1491 din tratat, nu 

                                               
1

Articolul 149 din Tratatul de instituire a Comunității Europene:
(1) Comunitatea contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în cazul 
în care este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre 
față de conținutul învățământului și de organizarea sistemului educațional, dar și diversitatea lor culturală și lingvistică.

(2) Acțiunea comunitară urmărește:
— să dezvolte dimensiunea europeană a educației și, în special, prin învățarea și răspândirea limbilor statelor membre;
— să favorizeze mobilitatea studenților și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoașterii universitare a diplomelor și a 
perioadelor de studiu;
— să promoveze cooperarea dintre instituțiile de învățământ;
— să dezvolte schimbul de informații și de experiență privind problemele comune sistemelor educaționale din statele membre.
— să favorizeze dezvoltarea schimburilor de tineri și de formatori socio-educativi;
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poate decât susține și completa hotărârile statelor membre pe care trebuie, în schimb, să le 
respecte în totalitate.

Având în vedere cele menționate anteriorț, Comisia nu consideră necesară o dezbatere privind 
legitimitatea fiecărui argument înaintat de către petiționară; de exemplu: 

 Cel referitor la dezvoltarea relațiilor sociale și integrarea în viața socială locală și dacă 
acestea ar fi avantajate mai mult de instruirea la domiciliu sau mai degrabă de 
învățământul școlar general, inclusiv școlile internaționale;

 Cel referitor la diversele condiții și modalități prevăzute de statele membre în cazul 
instruirii la domiciliu și de înlocuire a învățământului școlar general. Concluzia ar fi că 
o astfel de instruire la domiciliu este într-adevăr un caz excepțional.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Elementele care au fost adăugate la dosar sunt, în primul rând, o minută a prezentării din 
cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții de la 17 iulie 2008 și, în al doilea rând, o informație 
furnizată de petiționară, care constă în a raporta un nou caz de cerere de homeschooling 
(instruire la domiciliu) în Germania, care a fost, de asemenea, respinsă.

Prezentarea de la 17 iulie 2008 în fața Comisiei pentru petiții, realizată de către petiționară, cu 
sprijinul doamnei Kathy Sinnott, deputat european, a generat discuții considerabile. 
Interzicerea instruirii la domiciliu în Germania a fost considerată de către unii deputați ca o
măsură nejustificată față de un elev membru al unei familii ce nu dispune de alte mijloace de a 
asigura o educație continuă și coerentă copiilor săi, care se află în Germania doar provizoriu. 
O lege care datează din anul 1938 este, într-adevăr, un obstacol în calea instruirii la domiciliu. 
A fost menționat exemplul altor state membre ale Uniunii Europene, precum și al altor țări din 
lume (de exemplu, SUA).

Petiționara revendică, întrucâtva, egalitatea tratamentului între copiii germani care locuiesc în 
străinătate și care, potrivit petiționarei, beneficiază de posibilitatea instruirii la domiciliu și 
copiii din alte state membre, cărora nu li se permite să fie educați de către părinți acasă 
(sistemul homeschooling).

Cu toate acestea, Comisia nu poate decât să confirme poziția exprimată în prima sa 
comunicare, potrivit căreia nu există nicio regulă de drept comunitar care, în unele cazuri, să 
poată obliga un stat membru să înlocuiască învățământul școlar obligatoriu cu o educație 
privată la domiciliu. În fond, această problemă decurge, pe de o parte din organizarea 
sistemului educativ, iar pe de altă parte din conținutul învățământului, domenii pentru care 
Comunitatea, în conformitate cu articolul 149 din tratat, nu poate decât să sprijine și să 
                                                                                                                                                  
— să încurajeze dezvoltarea educației la distanță.
(3) Comunitatea și statele membre favorizează cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care au competențe în 
domeniul educației și, în special, cu Consiliul Europei.
(4) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor menționate de prezentul articol, Consiliul adoptă:
— acțiuni de încurajare, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor legislative ale statelor membre, 
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 și după consultarea Comitetului Economic și Social și a 
Comitetului Regiunilor;
— recomandări, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei.
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completeze acțiunea statelor membre; în schimb, aceasta trebuie să respecte pe deplin 
responsabilitatea lor.

În cele din urmă, în prezentarea sa din 17 iulie 2008, petiționara citează dispoziția articolului 
149 alineatul (2) paragraful al patrulea din tratat, potrivit căreia acțiunea Comunității 
urmărește să dezvolte schimbul de informații și de experiență privind problemele comune 
sistemelor educaționale din statele membre. Aceasta solicită, așadar, Parlamentului European 
și Comisiei să acționeze în conformitate cu propria lor răspundere care rezultă din această 
dispoziție și, prin urmare, să încurajeze Germania să intre în dialog cu organismele, cetățenii
și persoanele care caută alternative de învățământ și să examineze experiențele tuturor țărilor
din Europa în această privință.

Comisia informează Comisia pentru petiții cu privire la faptul că în materie de educație a fost 
dezvoltat un dialog politic cu statele membre și că acestea au posibilitatea de a utiliza cadrul 
oferit pentru a schimba bune practici și a discuta aspecte pe care le consideră corespunzătoare 
pentru a fi tratate. Aceasta se face pe baza unor obiective și criterii de evaluare acceptate în 
comun și în domenii definite de comun acord cu statele membre.


