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Suġġett: Petizzjoni 1609/2008, imressqa minn D.A.L., ta’ nazzjonalità Brittanika, dwar l-
allegata diskriminazzjoni fil-proċeduri għad-dħul fi skola fejn jiġi mitkellem l-
Olandiż fil-belt kapitali Brussell

1. Sommarju tal-petizzjoni

It-tifel tal-petizzjonant jitkellem bl-Olandiż, iżda għandu nazzjonalità Brittanika u Spanjola. 
Huwa ma jitkellimx bil-Franċiż. Il-ġenituri tiegħu jixtiequ jdaħħluh fi skola fejn jiġi 
mitkellem l-Olandiż fi Brussell. Iċ-ċans li jiġi aċċettat huwa minimu minħabba l-fatt li ma 
jikkwalifikax bħala kelliem tal-Olandiż skont l-Artikolu III(3) ta’ Sezzjoni 1 tad-Digriet 
Fjamming dwar Opportunitajiet Ugwali għall-Edukazzjoni. Skont dak l-artikolu, għandha 
tingħata preferenza għad-dħul lil studenti li l-’lingwa mitkellma fid-dar’ tagħhom hija l-
Olandiż. ‘Lingwa mitkellma fid-dar’ hija definita bħala l-lingwa li, fuq evidenza ta’
dikjarazzjoni fuq l-unur tal-applikant, tiġi użata mill-applikant u mill-familja tiegħu għall-
komunikazzjoni ta’ kuljum. Il-petizzjonant ma jistax jagħmel din id-dikjarazzjoni għaliex il-
lingwi li jintużaw fil-familja tiegħu huma l-lingwa ta’ Wales u l-Ispanjol. Huwa jsostni li d-
Digriet imur kontra l-prinċipju tat-trattament ugwali taċ-ċittadini tal-UE, għaliex meta 
japplikaw Belġjani li jitkellmu bl-Olandiż li jirrisjedu f’pajjiżi oħra tal-UE ma jiġux 
mistoqsija jekk jitkellmux b’lingwa oħra għajr l-ewwel lingwa fid-dar tagħhom. Il-
petizzjonant isostni li persuni ta’ nazzjonalità Brittanika u Spanjola għandhom id-dritt li 
jitkellmu bil-lingwa tagħhom id-dar mingħajr ma jitilfu d-dritt għal trattament ugwali meta 
japplikaw biex jiddaħħlu fi skola.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009
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Is-servizzi tal-Kummissjoni ġew referuti bid-diffikultajiet li qed iħabbat wiċċu magħhom it-
tifel tal-petizzjonant, li għandu sentejn u li għandu n-nazzjonalità doppja Brittanika u 
Spanjola, biex jiġi ammess fi stabbiliment ta’ tagħlim primarju tal-lingwa Olandiża fir-reġjuni 
bilingwi tal-belt kapitali Brussell. L-aċċess għal dan l-istabbiliment donnu li hu riservat bi 
prijorità għall-istudenti li jitkellmu l-Olandiż fil-familja tagħhom. Madankollu, għalkemm it-
tifel ikkonċernat jitkellem il-lingwa Olandiża, fil-familja tiegħu jipprattika l-lingwi tal-oriġini 
tal-ġenituri tiegħu. Barra minn hekk, hu ma jitkellimx il-Franċiż, ħaġa li tispjega l-għażla tal-
ġenituri li jdaħħluh fi skola fejn jiġi mitkellem l-Olandiż u l-konsegwenzi negattivi tar-rifjut 
tal-ammissjoni. 

Il-miżuri relevanti jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu III(3), l-ewwel paragrafu, tad-
Digriet tat-28 ta’ Ġunju 2008 dwar l-opportunitajiet indaqs fl-edukazzjoni - I, kif modifikat 
mid-Digriet tal-15 ta’ Lulju 2005. Dan l-Artikolu, li jinsab fit-Taqsima 2 dwar is-sistema 
prijoritarja, jipprevedi li l-awtoritajiet organizzaturi, għal skola waħda jew iktar minn waħda li 
jkunu jinsabu fir-reġjun tal-belt kapitali Brussell, fit-tagħlim fundamentali ordinarju u l-ewwel 
grad tat-tagħlim sekondarju ordinarju, jistgħu jagħtu prijorità lill-istudenti li l-lingwa tal-
familja tagħhom tkun l-Olandiż bil-kundizzjoni li jintwera l-użu tal-Olandiż bħala lingwa tal-
familja permezz ta’ dikjarazzjoni fuq l-unur. Barra minn hekk, perċentwal tal-istudenti li 
jistgħu jingħataw il-prijorità għandu jiġi stipulat minn qabel mill-pjattaforma lokali ta’
konċertazzjoni ta’ Brussell. Il-kwota trid tkun mill-inqas ta’ 20%. Fin-nuqqas tal-iffissar ta’
perċentwal mill-pjattaforma lokali, il-prijorità ma tistax tingħata lil iktar minn 25% tal-
istudenti. 

Il-miżuri kkonċernati donnhom li jikkostitwixxu diskriminazzjonijiet indiretti għal raġuni ta’
nazzjonalità. Fil-fatt, is-servizzi tal-Kummissjoni jfakkru li hija ġurisprudenza kostanti li 
ċittadin tal-Unjoni Ewropea li għandu r-residenza tiegħu legalment fit-territorju ta’ Stat 
Membru ospitanti għandu d-dritt għall-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni għal raġuni ta’
nazzjonalità msemmi fl-Artikolu 12(1) tat-Trattat fis-sitwazzjonijiet kollha li jirriżultaw mill-
qasam ta’ applikazzjoni ratione materiae tad-Dritt Komunitarju1. Permezz ta’ qari kkombinat 
tal-Artikoli 12 u 149 tat-Trattat, il-kundizzjonijiet għall-aċċess għall-edukazzjoni huma 
suġġetti għall-prinċipju ġenerali ta’ nondiskriminazzjoni2. 

Barra minn hekk, l-Artikolu 17 tat-Trattat jipprevedi li ċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom id-
drittijiet u huma suġġetti għad-dmirijiet previsti mit-Trattat u l-Artikolu 18 jistipola li kull 
ċittadin tal-Unjoni għandu d-dritt li jiċċirkola u li għix b’mod liberu fit-territorju tal-Istati 
Membri, skont il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet previsti mit-Trattat u mid-
dispożizzjonijiet meħuda għall-applikazzjoni tiegħu. B’hekk, l-Artikolu 24 tad-Direttiva 
2004/38/KE3 jiddisponi li “ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li jgħixu skont din id-Direttiva fit-
territorju tal-Istat Membru ospitanti għandhom igawdu trattament ugwali bħaċ-ċittadini ta’
dak l-Istat Membru fl-iskop tat-Trattat”. Fl-aħħar nett, l-Artikolu 12 tar-Regolament Nru 
                                               
1 Ara s-Sentenza tat-12 ta’ Mejju 1998, C-85/96, Martinez Sala, il-punt 63.
2 Il-Qorti b’mod partikolari rrikonoxxiet il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni fil-qasam tal-
aċċess għat-tagħlim superjuri. Ara s-Sentenza tas-7 ta’ Lulju 2005, C-147/03, il-Kummissjoni 
kontra l-Awstrija, il-punt 35.
3 Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-
drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri.
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1612/68 tal-Kunsill1 jiddisponi li “t-tfal ta’ ċittadin ta’ Stat Membru li hu jew kien impjegat
fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor għandhom ikunu ammessi għall-korsijiet edukattivi 
ġenerali, ta’ apprendistat u professjonali ta’ dak l-Istat taħt l-istess kondizzjonijiet bħal 
ċittadini ta’ dak l-Istat, jekk dawn it-tfal ikunu qegħdin jgħixu fit-territorju tiegħu”. 

Mill-ġurisprudenza tal-Qorti jirriżulta li l-prinċipju ta’ trattament ugwali, fejn il-projbizzjoni 
ta’ kwalunkwe diskriminazzjoni għal raġuni ta’ nazzjonalità kkonsagrata fl-Artikolu 12(1) tat-
Trattat hija espressjoni partikolari, jipprojbixxi mhux biss id-diskriminazzjonijiet evidenti, 
ibbażati fuq in-nazzjonalità, imma wkoll kull forma mxerrda ta’ diskriminazzjoni li, bl-
applikazzjoni tal-kriterji oħra ta’ distinzjoni, fir-realtà twassal għall-istess riżultat2. 

F’dan il-każ, b’kunsiderazzjoni tad-Dritt Komunitarju applikabbli, jidher li l-
implimentazzjoni ta’ sistema prijoritarja għall-aċċess għat-tagħlim ibbażata fuq il-kriterju tal-
użu tal-Olandiż bħala lingwa tal-familja donnha li tikkostitwixxi diskriminazzjoni indiretta 
peress li tirriskja li tkun ta’ ħsara għal ċittadini minn Stati Membri oħra. Skont il-
ġurisprudenza tal-Qorti3, ir-responsabilità taqa’ f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali li jinvokaw 
deroga għall-prinċipju fundamentali taċ-ċirkolazzjoni libera tal-persuni biex, f’kull 
ċirkostanza, jipprovaw li r-regolamenti tagħhom huma neċessarji u proporzjonati fir-rigward 
ta’ objettiv ta’ interess ġenerali li huma jiksbu.

Konsegwentement, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tikkuntattja lill-awtoritajiet 
kompetenti sabiex tikseb il-kummenti tagħhom dwar il-leġiżlazzjoni kkonċernata.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-Kummissjoni tqis li l-miżuri li tirreferi għalihom il-petizzjoni possibilment jikkostitwixxu 
diskriminazzjoni indiretta abbażi tan-nazzjonalità bl-użu tal-kriterju tal-lingwa. Minħabba din 
in-natura tagħhom, huma jiksru l-Artikolu 18 TFUE (li kien l-Artikolu 12 KE) flimkien mal-
Artikoli 21 u 165 TFUE (li kienu l-Artikoli 18 u 149 TKE), li jirrigwardaw l-aċċess għall-
edukazzjoni. Skont il-liġi tal-UE, id-diskriminazzjoni indiretta tista’ tkun permessa biss fil-
każijiet fejn l-għan tagħha jkun leġittimu u fejn il-miżuri applikati jkunu kemm neċessarji u
kemm proporzjonati.

Barra minn hekk, l-Artikolu 7(2) tar-Regolament 1612/68/KE tal-Kunsill tal-15 ta’ Ottubru
1968 dwar il-libertà tal-moviment għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunità jistabbilixxi li l-
ħaddiema migranti għandhom igawdu trattament ugwali bħall-ħaddiema li huma ċittadini tal-
Istat Membru li qed jospitahom. L-Artikolu 12 tal-istess Regolament jipprovdi li t-tfal 
migranti tal-ħaddiema migranti għandhom ikunu ammessi għas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ tal-pajjiż li qed jospitahom bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini tal-Istat Membru 
ospitanti.

                                               
1 Ir-Regolament (KKE) Nru 1612/68 tal-Kunsill tal-15 ta’ Ottubru 1968 dwar il-libertà tal-
moviment għall-ħaddiema fi ħdan il-Komunità
2 Ara b’mod partikolari s-Sentenza tas-16 ta’ Jannar 2003, il-Kummissjoni kontra l-Italja, C-
338/01, il-punt 13.
3 Ara b’mod partikolari s-Sentenza tas-7 ta’ Lulju 2005, il-Kummissjoni kontra l-Awstrija, C-
147/03, il-punt 63.
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L-Artikolu 20(1) tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu 
liberament fit-territorju tal-Istati Membri jistabbilixxi li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li 
jirresiedu, skont dik id-Direttiva, fit-territorju ta’ Stat Membru għandhom igawdu trattament 
ugwali bħaċ-ċittadini ta’ dak l-Istat Membru, skont il-qasam ta’ applikazzjoni tat-Trattat. 

Fis-27 ta’ Ottubru 2009, intbagħtet ittra amministrattiva lill-awtoritajiet Belġjani bi 
spjegazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni u talba għall-kummenti 
tagħhom. Il-Kummissjoni rċeviet ir-risposta fil-21 ta’ Diċembru 2009. L-awtoritajiet Belġjani 
jqisu li l-miżuri ma jikkostitwixxux diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità. Barra minn 
hekk, huma jsostnu li miżuri li jistabbilixxu għadd minimu ta’ studenti li jitkellmu l-Olandiż 
fl-iskejjel Flammingi tal-belt kapitali Brussell huma neċessarji u proporzjonati biex jinkiseb l-
objettiv taż-żamma tal-kwalità tas-sistema tal-edukazzjoni pprovduta bil-lingwa Olandiża. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni bħalissa qed tanalizza r-risposta tal-awtoritajiet Belġjani u se tinforma lill-
Parlament dwar il-passi ulterjuri li għandhom jittieħdu.


