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olandų kalba, esančią Briuselio sostinės regione, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietis D. A. L.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo sūnus kalba olandiškai, bet turi Jungtinės Karalystės ir Ispanijos pilietybes. 
Jis nekalba prancūziškai. Jo tėvai nori, kad jis lankytų mokyklą dėstomąja olandų kalba 
Briuselyje. Tikimybė, kad jis bus priimtas, maža, nes jis nėra laikomas olandu pagal Flamandų 
dekreto dėl lygių švietimo galimybių III straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą. Pagal tą straipsnį 
pirmumas priimant mokinius teikiamas tiems vaikams, kurie namuose kalba olandiškai. Kalba, 
kuria kalbama namuose, apibrėžiama kaip kalba, kuri, remiantis pareiškėjo sąžiningumo
deklaracija, yra vartojama šeimoje kasdieniam bendravimui. Peticijos pateikėjas tokios 
deklaracijos pateikti negali, nes jo šeimoje vartojamos valų ir ispanų kalbos. Jo nuomone, šis 
dekretas neatitinka ES piliečių lygių galimybių principo, nes kai paraiškas teikia užsienyje 
gyvenantys olandakalbiai belgai, nereikalaujama, kad jie, be namuose vartojamos gimtosios 
kalbos, mokėtų kitą kalbą. Peticijos pateikėjas mano, kad Jungtinės Karalystės ir Ispanijos 
piliečiai turi turėti teisę namuose kalbėti savo kalba neprarasdami teisės į lygias priėmimo į 
mokyklą galimybes.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. kovo 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d. 

„Komisija buvo įspėta apie sunkumus, patirtus dėl peticijos pateikėjo dvejų metų sūnaus, 
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turinčio Jungtinės Karalystės ir Ispanijos pilietybes, priėmimo į pradinę mokyklą dėstomąja 
olandų kalba, esančią dvikalbiame Briuselio sostinės regione, kuri akivaizdžiai teikia 
pirmenybę šeimoje olandiškai kalbantiems vaikams. Nors šis vaikas nekalba olandiškai, jis 
namuose kalba savo tėvų gimtosiomis kalbomis. Be to, jis nekalba prancūziškai - todėl jo tėvai 
nori, kad jis lankytų mokyklą dėstomąja olandų kalba, ir mano, kad atsisakymas priimti į 
mokyklą jį paveiktų neigiamai.

Ginčijamos priemonės taikomos pagal 2002 m. birželio 28 d. Flamandų dekreto dėl lygių 
švietimo galimybių, iš dalies pakeistą 2005 m. liepos 15 d. dekretu, III straipsnio 3 dalies pirmą 
pastraipą. Šiame straipsnyje, kuris yra 2 skyriuje, reglamentuojančiame prioritetų sistemą, 
nustatyta, kad atsakingos institucijos gali leisti vienai ar daugiau eilinių pradinių ir vidurinių 
Briuselio sostinės regiono mokyklų suteikti pirmenybę mokiniams, kurie namuose kalba olandų 
kalba, jeigu jų tėvai pateikia sąžiningumo deklaraciją, kad šeima bendrauja olandų kalba. Be to, 
Briuselio vietos koordinuojančioji įtaiga privalo iš anksto nustatyti mokinių, kuriems gali būti 
suteikta pirmenybė, procentinę dalį. Ši kvota turi būti ne mažesnė kaip 20 proc. mokinių. Jeigu 
šią procentinę dalį nustato vietos koordinuojančioji įstaiga, pirmenybės negalima suteikti 
daugiau kaip 25 proc. mokinių.

Ginčijamos priemonės yra netiesioginė diskriminacija dėl tautybės. Komisija norėtų atkreipti 
dėmesį į nuoseklią teismų praktiką, pagal kurią nustatyta, kad Europos piliečiai, teisėtai 
gyvenantys priimančiosios valstybės narės teritorijoje, visais atvejais, kurie patenka į Bendrijos 
teisės ratione materiae sritį1, gali remtis draudimo diskriminuoti dėl tautybės principu, 
nustatytu Sutarties 12 straipsnio 1 dalyje. Europos bendrijos steigimo sutarties 12 straipsnyje 
kartu su 149 straipsniu aiškiai nustatyta, kad priėmimui į aukštąsias mokyklas taikomas bendras 
draudimo diskriminuoti principas2. 

Sutarties 17 straipsnyje nustatyta, kad Europos Sąjungos piliečiai „naudojasi šios Sutarties 
suteiktomis teisėmis ir atlieka jos nustatytas pareigas“, o 18 straipsnyje nurodyta, kad 
kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių 
teritorijoje „laikydamasis šioje Sutartyje ir jai įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų 
apribojimų bei sąlygų“. Direktyvos 2004/38/EB3 24 straipsnyje nustatyta, kad visiems Europos 
Sąjungos piliečiams, pagal šią direktyvą gyvenantiems priimančiosios valstybės narės 
teritorijoje, Sutarties taikymo srityje taikomas vienodas traktavimas kaip ir tos valstybės narės 
piliečiams. Pagaliau Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1612/684 12 straipsnyje nustatyta, kad 
valstybės narės piliečio, dirbančio arba dirbusio kitos valstybės narės teritorijoje, vaikai turi 
būti priimti į tos šalies bendrojo lavinimo programas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies 
piliečiai, jeigu vaikai gyvena toje šalyje. 

Pagal Europos Teisingumo Teismo praktiką lygių galimybių principas, kurio vienas aspektų –
draudimas diskriminuoti dėl tautybės, nustatytas Sutarties 12 straipsnio 1 dalyje, draudžia ne tik 
akivaizdžią diskriminaciją dėl tautybės, bet ir kitos formos paslėptą diskriminaciją dėl kitų 
                                               
1 Žr. 1998 m. gegužės 12 d. sprendimo byloje C-85/96, Martinez Sala, 63 punktą.
2 Teismas neseniai pripažino nediskriminavimo principą priėmimo į aukštąsias mokyklas srityje: žr. 2005 m. 
liepos 7 d. sprendimo C-147/03, Komisija prieš Austriją, 35 punktą.
3 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos 
narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.
4 1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje.
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kriterijų, kurios poveikis iš esmės yra toks pat1. 

Šiuo atveju, atsižvelgiant į galiojančius Bendrijos teisės aktus, sistemiškas pirmumo teisės 
priimant į mokyklą teikimas vaikams, kurie namuose kalba olandiškai, yra netiesioginė 
diskriminacija, dėl kurios kitų valstybių narių piliečiai gali atsidurti nepalankesnėje padėtyje. 
Remiantis Europos Teisingumo Teismo praktika2, nacionalinės institucijos, nustatančios 
nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo pagrindinio laisvo asmenų judėjimo principo, privalo 
kiekvienu atveju įrodyti, kad jų nustatytos taisyklės yra reikalingos ir proporcingos viešojo 
intereso tikslui, kurio siekiama. 

Taigi Komisija ketina kreiptis į kompetentingas institucijas ir prašyti pateikti pastabas dėl 
aptariamų teisės aktų.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Komisija mano, kad peticijoje nurodytos priemonės gali būti netiesioginė diskriminacija dėl 
tautybės, naudojantis kalbos kriterijumi. Tokios priemonės pažeidžia Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 18 straipsnį (buvusį EB steigimo sutarties 12 straipsnį) kartu su Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 21 ir 165 straipsniais (buvusiais EB steigimo sutarties 18 ir 149 
straipsniais) dėl teisės į mokslą. Pagal ES teisės aktus netiesioginė diskriminacija leidžiama tik 
tada, kai ja siekiama teisėtų tikslų ir kai taikomos priemonės yra būtinos ir proporcingos.

Be to, 1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Bendrijoje 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad migrantai darbuotojai naudojasi tomis 
pačiomis socialinėmis ir mokestinėmis lengvatomis kaip ir priimančiosios valstybės narės 
vietiniai darbuotojai. To paties reglamento 12 straipsnyje nustatyta, kad migranto darbuotojo 
vaikai turi būti priimti į priimančiosios šalies švietimo ir mokymo sistemas tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir priimančiosios valstybės narės piliečiai.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių 
teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 
visiems Europos Sąjungos piliečiams, pagal šią direktyvą gyvenantiems valstybės narės 
teritorijoje, Sutarties taikymo srityje taikomas vienodas traktavimas kaip ir tos valstybės narės 
piliečiams. 

2009 m. spalio 27 d. Belgijos valdžios institucijoms išsiųstas administracinis raštas, kuriame 
išdėstytas Komisijos požiūris į šią padėtį ir paprašyta ją pakomentuoti. Komisija gavo atsakymą 
2009 m. gruodžio 21 d. Belgijos valdžios institucijos mano, kad šios priemonės nėra 
diskriminacija dėl tautybės. Maža to, jos mano, kad priemonės, pagal kurias nustatomas 
minimalus olandakalbių mokinių flamandų mokyklose, esančiose Briuselio sostinės regione, 
skaičius, yra būtinos ir proporcingos siekiant tikslo – išlaikyti švietimo sistemos dėstomąja 
olandų kalba kokybę. 

                                               
1 žr. 2003 m. sausio 16 d. sprendimo byloje C-388/01, Komisija prieš Italiją, 13 punktą. 
2 žr. 2005 m. liepos 7 d. sprendimo byloje C-147/03, Komisija prieš Austriją, 63 punktą.
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Išvados

Komisija šiuo metu nagrinėja Belgijos valdžios institucijų atsakymą ir informuos Parlamentą 
apie tolesnes priemones, kurių bus imtasi.“


