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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1172/2008, adresată de Christine Joyce Williams, de naționalitate 
britanică, privind o alocație de întreținere pentru copilul său

1. Rezumatul petiției

Fiica petiționarei este un copil supradotat care și-a încheiat ciclul primar mai repede decât alți 
copii de aceeași vârstă și deja de la o vârstă fragedă a îndeplinit toate cerințele impuse copiilor 
de vârstă școlară. Ea dorește acum să urmeze o formă de învățământ superior și, date fiind 
efectele financiare ale acestui demers, a solicitat o alocație de întreținere. Cu toate acestea, nu 
a primit această alocație, deoarece ziua ei de naștere (5 septembrie) cade cu câteva zile după 
începerea anului școlar curent (2 septembrie), drept care la începerea anului școlar ea este 
oficial prea tânără pentru a primi alocația. În baza Directivei 2000/78/CE, petiționara susține 
că în cazul fiicei sale este vorba cel puțin despre discriminare indirectă de vârstă, deoarece 
autoritățile britanice pe de o parte recunosc faptul că fiicei ei i se permite accesul la 
învățământul superior, dar pe de altă parte o împiedică să urmeze această formă de 
învățământ, privând-o de acoperirea costurilor școlare prin acordarea unei alocații. Petiționara 
solicită ajutorul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Petiționara susține că fiica sa, un copil „dotat intelectual”, este victima unei discriminări
indirecte de vârstă, deoarece autoritățile britanice pe de o parte recunosc faptul că fiicei ei i se 
permite accesul la învățământul superior, dar pe de altă parte o împiedică să urmeze această 
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formă de învățământ, privând-o de acoperirea costurilor școlare prin acordarea unei alocații. 
Petiționara consideră că aceasta este o încălcare a Directivei 2000/78/CE pe motiv de vârstă.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă
interzice orice discriminare directă sau indirectă pe considerente de religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Conform articolului 3, Directiva se aplică tuturor persoanelor în ceea ce privește:

„(a) condițiile de acces la încadrare în muncă, la activități nesalariate sau la muncă, inclusiv 
criteriile de selecție și condițiile de recrutare, oricare ar fi ramura de activitate și la toate 
nivelurile ierarhiei profesionale, inclusiv în materie de promovare;
(b) accesul la toate tipurile și la toate nivelurile de orientare și de formare profesională, de 
perfecționare și de recalificare, inclusiv dobândirea unei experiențe practice;
(c) condițiile de încadrare și de muncă, inclusiv condițiile de concediere și de remunerare;
(d) afilierea și angajarea într-o organizație a lucrătorilor sau patronatului, sau orice organizație 
ai cărei membri exercită o anumită profesie, inclusiv avantajele obținute de acest tip de 
organizație.”

În continuare, articolul 3 alineatul (3) stipulează:

„Prezenta directivă nu se aplică plăților de orice natură efectuate de regimurile publice sau 
asimilate, inclusiv de regimurile publice de securitate socială sau de protecție socială.”

Concluzie

Accesul la educație ca atare nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 2000/78/CE, care se 
limitează la formarea profesională. Mai mult, directiva nu se aplică plăților de orice natură 
efectuate de regimurile publice sau asimilate, inclusiv de regimurile publice de securitate 
socială sau de protecție socială. Prin urmare, având în vedere informațiile furnizate de 
petiționară, care solicită acordarea unei alocații de întreținere școlară, nu se poate stabili o 
încălcare a acestei directive.

Comisia dorește să sublinieze faptul că o propunere de nouă directivă a Consiliului privind 
aplicarea principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală va include în mod specific domeniul învățământului. 
Versiunea propusă de Comisie interzice diferențele de tratament în funcție de vârstă, cu 
excepția cazului în care acestea se justifică printr-un scop legitim și mijloacele de atingere a 
acelui scop sunt adecvate și necesare. Acest proiect de directivă se discută în prezent în 
Consiliu.


