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Tárgy:  D. A. L., brit állampolgár által benyújtott, 1609/2008. számú petíció a brüsszeli 
fővárosi régió egyik holland nyelvű iskolájába való beiratkozáskor történt 
állítólagos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának fia hollandul beszél, de brit és spanyol állampolgár. Franciául nem 
beszél. Szülei Brüsszelben egy holland nyelvű iskolába szeretnék beíratni. Felvételére kevés 
esély van, mivel az egyenlő tanulási esélyekről szóló flamand rendelet III.3. cikkének (1) 
bekezdése értelmében nem minősül holland anyanyelvűnek. E cikk értelmében a 
beiratkozáskor azok a tanulók élveznek előnyt, akiknél a „családi nyelv” is a holland. A 
holland nyelvet olyan nyelvként határozza meg, amelyet egy eskü erejével bíró nyilatkozatnak 
megfelelően a családban a mindennapi kommunikációban használnak. A petíció benyújtója 
nem tud ilyen nyilatkozatot tenni, mivel otthon családi nyelvként a walesi és a spanyol 
nyelvet használják. Úgy véli, hogy a rendelet sérti az uniós polgárok tekintetében 
alkalmazandó egyenlő bánásmód elvét, hiszen az Európai Unióban valamely más országában 
élő holland anyanyelvű belgákat sem kötelezik a beíratáskor arra, hogy otthon az anyanyelvük 
helyett valamilyen más nyelven beszéljenek. A petíció benyújtója szerint a brit és a spanyol 
állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy otthon a saját nyelvüket használják anélkül, hogy 
iskolai beíratáskor elveszítenék az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogukat.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.
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A Bizottság szerveit azért keresték meg, mert a petíció benyújtója nehézségekkel találta 
szemben magát, amikor kétéves, brit és spanyol kettős állampolgárságú fiát a kétnyelvű 
brüsszeli fővárosi régió egyik holland nyelvű alapfokú oktatási intézményébe kívánta beíratni. 
Úgy tűnik, hogy az intézménybe való bejutást elsősorban azoknak a tanulóknak tartják fenn, 
akik családjukban holland nyelven beszélnek. Bár az érintett beszél hollandul, a családban 
szülei anyanyelvét használja. Ugyanakkor franciául nem beszél, szülei ezért kívánták holland 
nyelvű iskolába íratni, és ennek kapcsán szembesültek a felvétel elutasításának negatív 
következményeivel. 

A kérdéses intézkedések az egyenlő tanulási esélyekről szóló, a 2005. július 15-i rendelettel 
módosított 2002. június 28-i rendelet III.3. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseiből erednek. 
Ez a cikk, amely az elsődleges rendszerről szóló 2. szakaszban található, előírja, hogy a 
szervező hatóságok a brüsszeli fővárosi régióban lévő egy vagy több iskolájuk számára a 
rendes alapfokú oktatásban és a rendes középfokú oktatásban engedélyezhetik, hogy előnyben 
részesítsék azokat a tanulókat, akiknek a családi nyelve a holland nyelv, azzal a feltétellel, 
hogy ezt eskü erejével bíró nyilatkozattal igazolják. Ezenkívül a brüsszeli helyi egyeztető 
fórumnak előzetesen meg kell határoznia azon tanulók arányát, akik előnyben részesülhetnek. 
A kvótának legalább 20%-ot kell elérnie. Ha a helyi fórum nem határoz meg arányt, akkor a 
tanulók legfeljebb 25%-át lehet előnyben részesíteni. 

Úgy tűnik, hogy a kérdéses intézkedések nemzetiségen alapuló közvetett megkülönböztetést 
tartalmaznak. A Bizottság szervei ugyanis emlékeztetnek rá, hogy a szilárd ítélkezési 
gyakorlat szerint az Európai Unió azon polgára, aki állandó jelleggel jogszerűen tartózkodik a 
fogadó tagállam területén, a közösségi jog ratione materiae alkalmazási körébe eső 
valamennyi helyzetben hivatkozhat a Szerződés 12. cikkének (1) bekezdésében foglalt, a 
nemzetiségen alapuló megkülönböztetés tilalmának elvére1. A Szerződés 12. és 149. cikkének 
együttes olvasatában az oktatásba való bejutás feltételeire a megkülönböztetés tilalmának 
általános elve alkalmazandó2. 

Egyébként a Szerződés 17. cikke előírja, hogy az uniós polgárokat megilletik a Szerződés 
által rájuk ruházott jogok, és terhelik a Szerződésben előírt kötelezettségek, a 18. cikk pedig 
úgy rendelkezik, hogy a Szerződésben és a végrehajtására hozott intézkedésekben 
megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok 
területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. Ugyanakkor a 2004/38 irányelv3 24. 
cikke úgy rendelkezik, hogy az ezen irányelv értelmében a fogadó tagállam területén 
tartózkodó valamennyi uniós polgárt a Szerződés alkalmazási körébe tartozó területen a 
fogadó tagállam állampolgáraival azonos bánásmód illet meg. Végül az 1612/68 tanácsi 
rendelet4 12. cikke úgy rendelkezik, hogy az egy másik tagállamban foglalkoztatott vagy 
alkalmazásban álló állampolgár gyermekei, ha a gyermekek a fogadó állam területén laknak, 
az állam saját állampolgáraiéval azonos feltételekkel nyernek felvételt általános oktatási 
intézménybe. 

                                               
1 Lásd a C-85/96. számú Martinez Sala ügyben 1998. május 12-én hozott ítélet 63. pontját.
2 A Bíróság a C-147/03. számú, Bizottság kontra Ausztria ügyben 2005. július 7-én hozott ítélet 35. pontjában 
különösen elismerte a megkülönböztetés tilalmának elvét a felsőfokú oktatásba való bejutás terén.
3 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. 
4 A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68 tanácsi rendelet.
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A Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy az egyenlő bánásmód elve – amelynek a 
Szerződés 12. cikkének (1) bekezdésében szereplő, a nemzetiségen alapuló mindenfajta 
megkülönböztetés tilalma az egyedi kifejeződése – nem csak a nemzetiségen alapuló nyílt 
megkülönböztetést tiltja, hanem a megkülönböztetés minden olyan rejtett formáját is, amely 
más megkülönböztetési feltételek alkalmazásával ugyanarra az eredményre vezet1. 

Ebben az esetben – az alkalmazandó közösségi jogra tekintettel – úgy tűnik, hogy az 
oktatásba való bejutásra vonatkozóan egy olyan elsőbbségi rendszer alkalmazása, amely a 
holland nyelv családi nyelvként való használatán alapul, közvetett megkülönböztetés, 
amennyiben más tagállamok állampolgárainak rovására érvényesül. A Bíróság ítélkezési 
gyakorlata szerint2 minden egyes esetben a személyek szabad mozgása alapelvétől való 
eltérésre hivatkozó nemzeti hatóságok feladata annak bizonyítása, hogy szabályozásuk az 
elérendő általános érdekű cél tekintetében szükséges és arányos.

Ezért a Bizottság fel kívánja venni a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal annak érdekében, 
hogy kikérje észrevételeiket a kérdéses jogszabályra vonatkozóan.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A Bizottság úgy véli, hogy a petícióban hivatkozott intézkedések esetlegesen állampolgárság 
alapján történő közvetett megkülönböztetésnek minősülnek, a nyelvi kritérium alkalmazása 
révén. Mint olyan, megsértik az EUMSz. 18. cikkét (korábban az EKSz. 12. cikke), illetve az 
EUMSz. 21. és 165. cikkét (korábban az EKSz. 18. és 149. cikke) az oktatáshoz való 
hozzáférés tekintetében. A közvetett megkülönböztetés az uniós jog értelmében csak akkor 
engedélyezett, ha legitim célt követ, és az alkalmazott intézkedések szükségesek és 
arányosak.

Ezenkívül a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 
1612/68/EGK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a migráns munkavállalókat 
ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni, mint azon munkavállalókat, akik a befogadó 
tagállam állampolgárai. Ugyanazon rendelet 12. cikke előírja, hogy egy migráns munkavállaló 
gyermekei a befogadó tagállam saját állampolgáraiéval azonos feltételekkel nyernek felvételt 
a befogadó állam oktatási intézményeibe vagy szakképzési rendszerébe.

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. 
cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az ezen irányelv alapján a fogadó tagállam területén 
tartózkodó valamennyi uniós polgárt a Szerződés alkalmazási körébe tartozó területeken 
egyenlő bánásmód illet meg a fogadó tagállam állampolgáraival. 

2009. október 27-én adminisztratív levelet intéztek a belga hatóságokhoz, amelyben 
kifejtették a Bizottság fennálló helyzettel kapcsolatos véleményét, és felkérték a hatóságokat 
észrevételeik ismertetésére. A Bizottsághoz 2009. december 21-én érkezett válasz. A belga 

                                               
1 Lásd különösen a C-388/01. számú, Bizottság kontra Olaszország ügyben 2003. január 16-án hozott ítélet 13. 
pontját.
2 Lásd különösen a C-147/03. számú, Bizottság kontra Ausztria ügyben 2005. július 7-én hozott ítélet 63. pontját.
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hatóságok úgy vélik, hogy az intézkedések nem minősülnek állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetésnek. Továbbá véleményük szerint a holland ajkú diákok minimális 
létszámának meghatározása a brüsszeli fővárosi régió flamand iskoláiban szükségszerű és 
arányos azon cél elérése érdekében, hogy fenntartsák a holland nyelvű oktatási rendszer 
minőségét. 

Következtetés

A Bizottság jelenleg végzi a belga hatóságoktól érkezett válasz elemzését, és tájékoztatni 
fogja a Parlamentet a meghozandó további lépésekről.


