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Temats: Lūgumraksts Nr. 1609/2008, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
D. A. L., par iespējamu diskrimināciju attiecībā uz uzņemšanu Briseles 
galvaspilsētas reģiona skolā, kurā mācības notiek holandiešu valodā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja dēls runā holandiešu valodā, bet viņam ir Apvienotās Karalistes un 
Spānijas valstspiederība. Viņš nerunā franču valodā. Viņa vecāki vēlas viņu sūtīt skolā 
Briselē, kurā mācības notiek holandiešu valodā. Viņa izredzes tikt uzņemtam skolā ir nelielas, 
jo Nīderlandes likuma par vienādām izglītības iespējām 1. daļas III panta 3. punkta nozīmē 
viņš neskaitās holandiešu valodā runājošs. Saskaņā ar šo pantu priekšroka tiek dota 
skolēniem, kuru valoda ģimenē ir holandiešu valoda. Valoda ģimenē tiek definēta kā valoda, 
kas, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja apliecinājumu kā pierādījumu, tiek lietota ģimenē 
ikdienas saziņā. Lūgumraksta iesniedzējs nevar iesniegt šo apliecinājumu, jo viņa ģimene 
sazinās velsiešu un spāņu valodā. Viņš uzskata, ka likums ir pretrunā ar vienlīdzīgas 
attieksmes principu pret ES pilsoņiem, jo holandiešu valodā runājošiem beļģiem, kas dzīvo 
citviet ES, iesniedzot pieteikumu, nav prasīts mājās lietot valodu, kas nav viņu dzimtā valoda. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Apvienotās Karalistes un Spānijas pilsoņiem ir tiesības
runāt savā dzimtajā valodā, nezaudējot tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz 
uzņemšanu skolā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Komisijas dienesti ir saņēmuši sūdzību par grūtībām, kuras radušās lūgumraksta iesniedzēja 
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divus gadus vecajam dēlam, kam ir dubulta pilsonība (Apvienotās Karalistes un Spānijas), 
kad viņu pieteica uzņemšanai pirmsskolas iestādē, kas darbojas holandiešu valodā Briseles 
galvaspilsētas reģiona divvalodīgajā daļā. Prioritāte uzņemšanai šajā mācību iestādē tiek 
piešķirta skolēniem, kuri ģimenē runā holandiešu valodā. Lai gan minētais bērns runā 
holandiski, tomēr ģimenē tiek lietotas vecāku dzimtās valodas. Turklāt viņš nerunā franciski, 
kas tādējādi izskaidro vecāku izvēli sūtīt bērnu skolā ar holandiešu mācību valodu, kā arī 
negatīvās sekas, kad uzņemšana skolā tika noraidīta.

Attiecīgie pasākumi izriet no 2008. gada 28. jūnija likuma par vienādām izglītības iespējām 
1. daļas III panta 3. punkta, ar ko groza 2005. gada 15. jūlija lēmumu. Minētajā pantā, kas 
ietilpst 2. nodaļā par prioritāro režīmu, nosaka, ka pārvaldes iestādes var paredzēt vienai vai 
vairākām skolām, kas atrodas Briseles galvaspilsētas reģionā, pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības 1. klases līmenī prioritāti tiem skolēniem, kuri ģimenē runā holandiešu 
valodā, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja apliecinājumu kā pierādījumu. Turklāt to 
skolēnu procentuālo daļu, kuri var saņemt prioritāti, ir jānosaka iepriekš, apspriežoties vietējā 
(Briseles) līmenī. Kvotai jābūt vismaz 20 %. Ja procentuālā daļa netiek noteikta vietējā 
līmenī, prioritāti var piešķirt ne vairāk kā 25 % skolēnu.

Attiecīgie pasākumi var netieši būt diskriminējoši pilsonības dēļ. Komisijas dienesti atgādina, 
ka patiesībā pastāv nemainīga tiesu prakse, ka saskaņā ar EK līguma 12. panta 1. daļu Eiropas 
Savienības pilsoni, kas legāli uzturas uzņemošās dalībvalsts teritorijā, nedrīkst diskriminēt 
pilsonības dēļ, piemērojot Līgumu un neskarot tajā paredzētos īpašos noteikumus1. Lasot 
Līguma 12. pantu saistībā ar 149. pantu, noteikumi attiecībā uz piekļuvi izglītībai ir pakļauti 
vispārējam nediskriminēšanas principam2.

Turklāt Līguma 17. pants paredz, ka Savienības pilsoņiem ar Līgumu tiek piešķirtas tiesības 
un tiek uzlikti pienākumi, un 18. pants nosaka, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības 
brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumā noteiktos ierobežojumus un 
nosacījumus, kā arī tā īstenošanai paredzētos pasākumus. Tā Direktīvas 2004/383 24. pantā 
noteikts, ka pret visiem Savienības pilsoņiem, kas, pamatojoties uz šo direktīvu, uzturas 
uzņēmējā dalībvalstī, ir attieksme, kas līdzvērtīga tai, kāda ir pret minētās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem atbilstīgi Līguma darbības jomai. Visbeidzot, Padomes Regulas 
Nr. 1612/684 12. pantā norādīts, ka, ja dalībvalsts pilsoņa, kas ir vai ir bijis nodarbināts citā 
dalībvalstī, bērni uzturas tās teritorijā, viņus uzņem vispārējās izglītības, mācekļa un 
profesionālās izglītības programmās ar tādiem pašiem nosacījumiem kā minētās valsts 
pilsoņus.

No Kopienu Tiesas prakses izriet, ka ar vienlīdzīgas izturēšanās principu, kas konkrēti minēts 
Līguma 12. panta 1. daļā, norādot, ka ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ, 
aizliedz ne tikai atklātu diskrimināciju, kuras pamatā ir pilsonība, bet arī visas citas slēptās 
diskriminācijas formas, kas, piemērojot citus atšķirīgus kritērijus, patiesībā dod tādu pašu 

                                               
1 Skatīt 1998. gada 12. maija sprieduma C-85/96, Martinez Sala, 63. punktu.
2 Tiesa jau ir atzinusi nediskriminēšanas principu attiecībā uz piekļuvi augstākajai izglītībai, skatīt 2005. gada 
7. jūlija sprieduma C-147/03, Komisija pret Austriju, 35. punktu.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.
4 Padomes 1968. gada 15. oktobra Regula (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā.
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rezultātu1.

Šajā gadījumā, ņemot vērā Kopienās piemērojamos tiesību aktus, jāsecina, ka prioritāra 
režīma noteikšana iekļūšanai mācību iestādē, to balstot uz holandiešu valodas lietošanu 
ģimenē, šķietami veido netiešu diskrimināciju, jo var radīt nelabvēlīgākus apstākļus citu 
dalībvalstu pilsoņiem. Saskaņā ar Kopienu Tiesas2 praksi to dalībvalstu iestādēm, kuras 
pieļauj atkāpi no brīvas pārvietošanās pamatprincipa ievērošanas, katrā atsevišķā gadījumā 
vajadzētu pierādīt, ka noteiktā kārtība ir nepieciešama un proporcionāli atbilstoša vispārējiem 
sabiedrības mērķiem, kurus šīs iestādes cenšas sasniegt.

Līdz ar to Komisija sazināsies ar kompetentajām iestādēm, lai noskaidrotu šo iestāžu viedokli 
par attiecīgajiem tiesību aktiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Komisija uzskata, ka lūgumrakstā minētie pasākumi var būt netieša diskriminācija pilsonības 
dēļ, pamatojoties uz valodas kritērijiem. Tādējādi tie ir pretrunā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 18. pantu (bij. 12. pantu EK līgumā) kopā ar LESD 21. un 
165. pantu par piekļuvi izglītībai. Saskaņā ar ES tiesību aktiem netieša diskriminācija 
pieļaujama tikai likumīga mērķa sasniegšanai un tikai tad, ja veiktie pasākumi ir nepieciešami 
un samērīgi.

Turklāt 7. panta 2. punkts Padomes 1968. gada 15. oktobra Regulā (EEK) Nr. 1612/68 par 
darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā paredz, ka migrējošajiem darba ņēmējiem ir tādas 
pašas priekšrocības kā uzņēmējas valsts darba ņēmējiem. Šīs pašas regulas 12. pants paredz, 
ka migrējošo darba ņēmēju bērni tiek uzņemti attiecīgās valsts izglītības un apmācību 
programmās ar tādiem pašiem nosacījumiem kā minētās valsts pilsoņi.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu 
ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, 24. panta 
1. punktā ir noteikts, ka pret visiem Savienības pilsoņiem, kas, pamatojoties uz šo direktīvu, 
uzturas uzņēmējā dalībvalstī, jābūt tādai pašai attieksmei, kāda ir pret minētās dalībvalsts 
valstspiederīgajiem atbilstīgi Līguma darbības jomai.

2009. gada 27. oktobrī Beļģijas varas iestādēm tika nosūtīta administratīva satura vēstule, 
kurā tika izklāstīts Komisijas viedoklis par šo situāciju un pieprasīti minēto iestāžu komentāri. 
Komisija saņēma atbildi 2009. gada 21. decembrī. Beļģijas varas iestādes uzskata, ka minētie 
pasākumi nav diskriminācija pilsonības dēļ. Turklāt tās apgalvo, ka pasākumi, ar kuriem 
nosaka holandiešu valodā runājošo audzēkņu minimālo skaitu Briseles galvaspilsētas flāmu 
skolās, ir nepieciešami un samērīgi, lai uzturētu holandiešu valodā sniegtās izglītības sistēmas 
kvalitāti.

Secinājumi

Komisija pašlaik izvērtē Beļģijas varas iestāžu sniegto atbildi un informēs Parlamentu par 

                                               
1 Īpaši skatīt 2003. gada 16. janvāra sprieduma C-388/01, Komisija pret Itāliju, 13. punktu.
2 Īpaši skatīt 2005. gada 7. jūlija sprieduma C-147/01, Komisija pret Austriju, C-147/03 63. punktu.
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turpmāk veicamiem pasākumiem.”


