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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1609/2008, adresată de D. A. L., de cetățenie britanică, privind o 
presupusă discriminare la înscrierea la o școală în limba neerlandeză din 
Bruxelles-Capitală

1. Rezumatul petiției

Fiul petiționarului este vorbitor de limba neerlandeză, dar are naționalitate britanică și 
spaniolă. El nu vorbește limba franceză. Părinții lui doresc să-l înscrie în Bruxelles la o școală 
în limba neerlandeză. Acesta are puține șanse de a fi înscris, deoarece nu este luat în 
considerare ca vorbitor de limba neerlandeză în sensul articolului III.3 alineatul (1) din 
decretului flamand privind egalitatea de șanse în educație (GOK). În baza acestui articol, se 
acordă prioritate la înscriere elevilor a căror „limbă vorbită acasă” este limba neerlandeză. 
Limba vorbită acasă este definită ca limba care se folosește în familie pentru comunicarea de 
zi cu zi, acest lucru fiind dovedit pe baza unei declarații pe propria răspundere. Petiționarul nu 
poate da această declarație, deoarece limbile vorbite în familia sa sunt galeza și spaniola. El 
consideră că decretul contravine principiului egalității de tratament a cetățenilor UE, deoarece 
belgienii vorbitori de limba neerlandeză care locuiesc într-o altă țară din UE nu sunt întrebați 
la înscrierea la școală dacă acasă vorbesc o altă limbă decât limba lor maternă. Petiționarul 
consideră că cetățenii britanici și spanioli au dreptul de a vorbi acasă limba lor nativă fără a-și 
pierde astfel dreptul la egalitate de tratament la înscrierea la o școală. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009
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Serviciile Comisiei au luat act de dificultățile întâmpinate de fiul petiționarului, în vârstă de 
doi ani, care posedă dublă cetățenie britanică și spaniolă, la înscrierea într-o instituție de 
învățământ primar de limbă neerlandeză din regiunea bilingvă Bruxelles - Capitală. Accesul la 
această instituție pare să fie rezervat în prioritate elevilor care vorbesc neerlandeza în familie. 
În acest caz, deși copilul vorbește neerlandeza, în familie practică limbile materne ale 
părinților săi. În plus, el nu vorbește franceză, ceea ce explică opțiunea părinților săi pentru 
înscrierea la o școală de limbă neerlandeză, precum și consecințele neplăcute ale unui refuz 
din partea școlii. 

Măsurile respective se bazează pe articolul III.3 alineatul (1) din decretul flamand din 28 iunie 
2008 privind egalitatea de șanse în educația primară, astfel cum a fost modificat prin decretul 
din 15 iulie 2005. Acest articol, care face parte din Secțiunea 2, consacrată regimului prioritar, 
prevede că autoritățile organizatoare pot acorda prioritate - pentru una sau mai multe dintre 
școlile lor din regiunea Bruxelles - Capitală, în învățământul elementar normal și în primul 
ciclu din învățământul secundar normal - elevilor a căror limbă vorbită în familie este 
neerlandeza, cu condiția ca acest lucru să fie atestat printr-o declarație pe propria răspundere. 
În plus, procentul de elevi cărora li se acordă prioritate trebui fixat în prealabil de către 
platforma locală de concertare din Bruxelles. Procentul trebuie să fie de cel puțin 20%. În 
cazul în care platforma locală nu fixează un procent, se poate acorda prioritate la maximum 
25% dintre elevi. 

Aceste măsuri par să constituie discriminări indirecte pe criteriu de naționalitate. Într-adevăr, 
serviciile Comisiei atrag atenția asupra faptului că din jurisprudență reiese constant că un 
cetățean al Uniunii Europene cu reședința legală pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să 
fie tratat conform principiul nediscriminării pe motiv de naționalitate stipulat la articolul 12 
alineatul (1) din tratat în toate situațiile legate de domeniul de aplicare ratione materiae al 
dreptului comunitar1. În urma unei lecturi coroborate a articolelor 12 și 149 din tratat, rezultă 
că condițiile de acces la educație trebuie să respecte principiul general al nediscriminării2. 

În plus, articolul 17 din tratat prevede că cetățenii Uniunii beneficiază de drepturile și au 
obligațiile stipulate în tratat, iar articolul 18 prevede că orice cetățean al Uniunii are dreptul la 
liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor 
stipulate în tratat și în dispozițiile de aplicare. Astfel, articolul 24 din Directiva 2004/383

prevede că orice cetățean al uniunii care își are reședința pe teritoriul unui stat membru gazdă 
în baza directivei se bucură de egalitate de tratament în raport cu resortisanții statului membru 
respectiv în domeniul de aplicare al tratatului. În fine, articolul 12 din Regulamentul 1612/684

al Consiliului prevede că copiii resortisantului unui stat membru care este sau a fost încadrat 
în muncă pe teritoriul unui alt stat membru sunt admiși în sistemul de învățământ general în 
aceleași condiții ca și resortisanții statului respectiv, dacă aceștia domiciliază pe teritoriul 
acelui stat. 

                                               
1 A se vedea hotărârea din 12 mai 1998, C-85/96, Martinez Sala, punctul 63.
2 Curtea a recunoscut principiul nediscriminării în special în materie de acces la învățământul superior: a se 
vedea hotărârea din 7 iulie 2005, C-147/03, Comisia/Austria, punctul 35.
3 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora. 
4 Regulamentul 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul 
Comunității.
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Din jurisprudența Curții rezultă că principiul egalității de tratament - interdicția oricărei 
discriminări pe motiv de naționalitate consacrată la articolul 12 alineatul (1) din tratat fiind o 
expresie particulară a acestuia - interzice nu doar discriminările vizibile bazate pe 
naționalitate, ci și orice formă disimulată care, aplicând alte criterii distinctive, conduce în 
fapt la același rezultat1. 

În cazul de față, având în vedere dreptul comunitar aplicabil, se pare că instituirea unui regim 
prioritar de acces la învățământ pe criteriul folosirii limbii neerlandeze în familie constituie o 
discriminare indirectă prin faptul că acesta poate afecta negativ resortisanții altor state 
membre. Conform jurisprudenței Curții2, incumbă autorităților naționale care invocă o 
derogare de la principiul fundamental al liberei circulații a persoanelor să demonstreze, în 
fiecare caz în parte, că reglementările adoptate sunt necesare și proporționate din punctul de 
vedere al obiectivului de interes general urmărit.

În consecință, Comisia va contacta autoritățile competente pentru a le solicita opinia cu 
privire la legislația în cauză.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Comisia consideră că măsurile la care se face referire în petiție pot constitui o discriminare 
indirectă pe motiv de naționalitate, în baza criteriului limbii vorbite. Astfel, acestea constituie 
o încălcare a articolului 18 din TFUE (ex-articolul 12 TCE), coroborat cu articolele 21 și 165 
din TFUE (ex-articolele 18 TCE și, respectiv, 149 TCE) privind accesul la educație. 
Discriminarea indirectă este permisă de dreptul comunitar doar dacă este vorba de un obiectiv 
legitim și dacă măsurile aplicate sunt necesare și proporționate.

Mai mult, articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1612/68/CE al Consiliului din 15 
octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității prevede că 
lucrătorii migranți beneficiază de același tratament ca cel aplicat resortisanților statului 
membru gazdă. Articolul 12 al aceluiași regulament stipulează că copiii unui lucrător migrant 
trebuie admiși în sistemul de învățământ și formare al statului gazdă în aceleași condiții ca și 
resortisanții statului gazdă respectiv.

Articolul 24 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 
Uniunii și membrii familiilor acestora prevede că orice cetățean al Uniunii care, în temeiul 
directivei, își are reședința pe teritoriul statului membru gazdă se bucură de egalitate de 
tratament în raport cu resortisanții statului membru respectiv în domeniul de aplicare al 
tratatului. 

La 27 octombrie 2009, a fost trimisă autorităților belgiene o scrisoare administrativă în care 
era expusă opinia Comisiei cu privire la situația prezentată și se solicitau observații. Comisia a 
primit un răspuns la 21 decembrie 2009. Autoritățile belgiene consideră că măsurile nu 
constituie o discriminare pe motiv de naționalitate. De asemenea, acestea susțin că măsurile 

                                               
1 A se vedea în special hotărârea din 16 ianuarie 2003, Comisia/Italia, C-388/01, punctul 13.
2 A se vedea în special hotărârea din 7 iulie 2005, Comisia/Austria, C-147/03, punctul 63.
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prin care s-a stabilit un număr minim de elevi vorbitori de neerlandeză în școlile flamande din 
Bruxelles-Capitală sunt necesare și proporționate, având drept scop menținerea calității 
sistemului educațional în limba neerlandeză. 

Concluzie

Comisia analizează în prezent răspunsul autorităților belgiene și va informa Parlamentul cu 
privire la măsurile care urmează să fie luate.


