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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0940/2008, внесена от Ари Махил Рейкенберг, с австрийско 
гражданство, относно непризнаването в  Белгия на изпит по 
нидерландски език, положен в Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията обяснява, че е трябвало да предостави доказателство за 
познанията си по нидерландски език, когато е кандидатствала за работа при 
фламандски работодател в Белгия. Работодателят е помолил вносителката да положи 
изпита, организиран от SELOR (Bureau de sélection de l'administration) в Брюксел и не е 
признал удостоверението, представено от вносителката на петицията, за издържан 
„Staatsexamen Nederlands als tweede taal“, което, освен това, се признава за записване в 
нидерландски университети. Цитирайки решението на Съда на Европейските общности 
по дело C-281/98 (Roman Angonese Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.), вносителката на 
петицията моли Парламента да провери дали това положение съответства на 
принципите на ЕС за свободно движение на работници (член 39 от Договора за ЕО) и 
до каква степен работодателите имат право да налагат изисквания спрямо кандидатите 
за работа, като например да искат от тях да докажат своите познания по даден език чрез 
прилагане на специфични удостоверения за квалификации, издавани от едно-
единствено езиково училище в дадена държава членка. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Съгласно член 39 от ДЕО и член 7 от Регламент (ЕИО) 1612/68, работниците мигранти 
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трябва да бъдат третирани наравно с гражданите на приемащата държава във връзка с 
достъпа до работа, както и условията и предимствата за работа. Въпреки това член 3, 
параграф 1 от Регламент (ЕИО) 1612/68 не изключва възможността държавите членки 
да изискват от работниците мигранти езикови знания, които се изискват с оглед на 
характера на подлежащата на заемане длъжност.

Комисията възприема следната обща позиция по въпроса за езиковото изискване: както 
се признава от Регламент 1612/68, за да се полага труд в друга държава членка, 
очевидно е важна способността да се общува ефективно, поради което за работното 
място може да се изисква определено ниво на владеене на езика. Съдът на ЕО е привел 
аргументи, че изискването за определено владеене на език може да представлява важна
причина от общ интерес (дело C-424/97 Haim, параграф 59) и че в случая на 
преподавателска професия може да се изисква определено ниво на владеене на езика 
поради нейното естество, за да могат преподавателите да са в състояние да участват в 
ежедневния живот на училището (дело C-379/87 Groener, параграф 20). 

Независимо от това, правото да се изисква определено ниво на владеене на езика не е 
безусловно. То трябва да бъде пропорционално и необходимо за въпросната длъжност 
и не трябва да бъде използвано като извинение за изключване на работници от други 
държави членки (относно регулирани професии, дело C-424/97, Haim, параграф 60; и 
относно тълкуването на член 3, параграф 1 от Регламент 1612/68, дело C-379/87, 
Groener параграф 24).

По отношение на отказа на фламандския работодател да признае „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal“ и неговото искане да бъде издържан изпит, организиран от 
SELOR, като единствено възможно доказателство за владеенето на нидерландски език, 
службите на Комисията разбират, че ако систематичните езикови тестове се извършват 
задължително в стандартизирана форма, те биха противоречали на гореспоменатия 
принцип на пропорционалност (сравни също дело C-281/98, Angonese, параграф 44):
„[…] Така, въпреки че може да е основателно да се изисква от кандидата за дадена 
длъжност да има определено ниво на езикови знания и да притежава диплома, като 
сертификатът може да представлява критерий за преценка на тези знания, фактът, 
че е невъзможно да се представи доказателство за изискваните езикови знания по 
какъвто и да е друг начин, в частност чрез равностойна квалификация, получена в 
други държави членки, трябва да се счита за непропорционален във връзка с 
въпросната цел. […]"

Заключение

Европейската комисия счита, че отказът на фламандския работодател да приеме 
„Staatsexamen Nederlands als tweede taal” като доказателство за владеене на 
нидерландски език и неговото искане към вносителката на петицията да издържи изпит, 
организиран от SELOR, представлява нарушение на принципа на свободно движение на 
работници, определен в член 39 от ДЕО и Регламент 1612/68/ЕИО. 

От петицията не става ясно дали въпросният работодател е публично или частно лице. 
Ако работодателят е публично лице, Комисията може да се обърне към белгийските 
органи със запитване дали изискването за езиков тест при SELOR е обща практика. В 
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този случай вносителката на петицията следва да се свърже със службите на 
Комисията, за да предостави допълнителна информация. Ако работодателят е частно 
лице, Европейската комисия не може да се намеси и да гарантира точното прилагане на 
общностното право. 

Въпреки това (и независимо дали работодателят е от публично или частно лице), с 
оглед на факта, че член 39 от ДЕО и Регламент 1612/68/ЕИО, които предвиждат 
свободно движение на работници, са пряко приложими в правния ред на държавите 
членки, вносителката на петицията може да търси защита на правата си пред 
националните административни и правораздавателни органи. 

4. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

След предишното съобщение на Комисията относно тази петиция вносителката 
потвърди, че нейният работодател е бил белгийска публична администрация и тя е 
уведомила Комисията, че изискването за езиков тест SELOR е обща практика в Белгия. 

Комисията отново влезе във връзка с белгийските органи. Те признаха, че съгласно 
действащото белгийско законодателство сертификатът SELOR е задължителен за 
достъп до постове в публичната администрация. Те също така посочиха, че е ще бъде 
проведено проучване с цел предлагането на алтернативни решения.

През март 2010 г .  Комисията реши да започне производство срещу Белгия за 
установяване на неизпълнение на задължения.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

През март 2010 г .  Комисията реши да започне производство срещу Белгия за 
установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, тъй като счита, че 
отказът на фламандския публичен работодател да приеме удостоверението на 
вносителя за познание на езика и задължението да положи езиков тест SELOR 
противоречат на правилата на ЕС за свободно движение на работници.

Белгийските органи отговориха на официалното уведомително писмо на 19.07.2010 г. 
Те показват воля да приведат фламандското законодателство в съответствие с правото 
на ЕС. Комисията очаква повече подробности относно промените, които те 
възнамеряват да направят в законодателството, както и график на приемането им.

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 18 юли 2011 г. (преразгледан 
ІІІ)

Като допълнение към отговора на официалното уведомително писмо белгийските 
органи изпратиха проект на промените, които възнамеряват да направят в своето 
приложимо законодателство с цел привеждането му в съответствие с правото на ЕС. 
След като направи оценка на този проект, на 19.05.2011 г .  Комисията реши да 
предприеме следващата стъпка по производството за установяване на неизпълнение на 
задължения от държава членка и излезе с мотивирано становище.

7. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 27 ноември 2012 г. 
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(преразгледан IV)

Вносителката на петицията иска допълнителна информация относно етапа на развитие 
на въпроса, отнасящ се до непризнаването в Белгия на изпит по нидерландски език, 
положен в Нидерландия.

В ход е производство срещу Белгия за установяване на неизпълнение на задължения 
съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

Този въпрос е особено чувствителен в Белгия и за него е необходимо да бъдат 
извършени правни реформи от различни равнища на вземане на решения в рамките на 
държавата. Белгийските органи са изразили многократно политическата си воля да 
приведат националното право в съответствие с правните разпоредби на Европейския 
съюз.

Бавният напредък до декември 2011 г.  се обяснява с изключителните политически 
обстоятелства на продължилото дълго положение на липса на федерално управление. 
Оттогава е постигнат съществен напредък, по-специално чрез приемането от страна на 
фламандското правителство на указ относно доказването на знания (публикуван в 
Moniteur belge на 16.12.2011 г.).

На 17.10.2012 г. службите на Комисията изпратиха на белгийските органи писмо, с 
което искат по-нататъшни разяснения.

Заключение

След извършване на оценка на отговора на белгийските органи Комисията ще вземе 
решение за по-нататъшните стъпки, които следва да бъдат предприети във връзка с 
това нарушение.

8. Допълнителен отговор на Комисията (преразгледан V), получен на 
30 октомври 2013 г.

В допълнение към информацията, предоставена през юни 2013 г., Комисията би желала 
да предостави следната допълнителна информация на комисията по петиции:

С писма от 23 май, 4 юни и 24 юли 2013 г. белгийските органи са предоставили на 
службите на Комисията актуална информация за текущата законодателна дейност, 
провеждана на трите съответни национални административни равнища (Фламандския 
регион, френскоезичната общност и федералното равнище).

- Фламандският регион:

Указът, посочен в предходното съобщение до комисията по петиции, бе публикуван в 
броя на „Moniteur Belge“ от 30 май 2013 г. По този начин е гарантирано съответствието 
с правото на ЕС.

- Френскоезичната общност:
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Няма постигнат напредък след последното съобщение на Комисията до комисията по 
петиции.

- Федерално равнище:

Белгийските органи информираха Комисията в свое писмо от 24 юли 2013 г., че дори 
ако федералното правителство одобри подготвения проект, той няма да бъде изпратен 
на консултативния комитет (състоящ се от федерални звена) преди края на септември 
2013 г. и тогава ще бъде започната процедурата, включваща многобройни стъпки и 
участници (държавния съвет, т.нар. „Постоянен комитет по езиковия мониторинг“, 
парламента, организациите на работодателите). Не е предоставени точни срокове. 

Заключение

Като се има предвид, че са изминали над две и половина години от издаването на 
мотивираното становище и че Белгия все още не е осигурила изцяло съответствието на 
своето законодателство с правото на ЕС, на 26 септември 2013 г. Комисията реши да 
сезира Съда на ЕС по случая с Белгия съгласно член 258 от ДФЕС. 


