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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0940/2008 του Arie Machiel Rijkenberg, αυστριακής ιθαγένειας,
σχετικά με τη μη αναγνώριση στο Βέλγιο μιας εξέτασης στην ολλανδική 
γλώσσα που πραγματοποιήθηκε στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί ότι έπρεπε να παράσχει αποδεικτικό γνώσης της ολλανδικής γλώσσας 
όταν υπέβαλε αίτηση για εργασία σε έναν φλαμανδό εργοδότη στο Βέλγιο. Ο εργοδότης 
ζήτησε από τον αναφέροντα να συμμετάσχει στις εξετάσεις που διοργανώνει το SELOR 
(Bureau de sélection de l'administration) στις Βρυξέλλες και απέρριψε το πιστοποιητικό το 
οποίο προσκόμισε ο αναφέρων που αποδεικνύει την επιτυχία του στις εξετάσεις 
"Staatsexamen Nederlands als tweede taal", και το οποίο, μεταξύ άλλων, γίνεται αποδεκτό για 
την εγγραφή σε ολλανδικά πανεπιστήμια. Επικαλούμενος την απόφαση του ΔΕΚ στην 
υπόθεση C-281/98 (Roman Angonese κατά Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.), ο 
αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να ελέγξει αν αυτή η κατάσταση είναι σύμφωνη με τις 
αρχές της ΕΕ που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 39 της 
Συνθήκης ΕΚ), και σε ποιον βαθμό δικαιούται ένας εργοδότης να επιβάλει απαιτήσεις στους 
αιτούντες εργασία όπως ότι πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν μια γλώσσα προσκομίζοντας 
ειδικούς τίτλους σπουδών που εκδίδονται μόνο από μία σχολή ξένων γλωσσών σε ένα κράτος 
μέλος. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 ΕΚ και το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, οι 
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διακινούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπηκόους της χώρας 
υποδοχής σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και τις συνθήκες εργασίας 
και τα πλεονεκτήματα. Ωστόσο, το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68, δεν αποκλείει την πιθανότητα τα κράτη μέλη να απαιτούν από τους διακινούμενους 
εργαζόμενους γλωσσικές γνώσεις λόγω της φύσεως της προς πλήρωση θέσεως εργασίας.

Η Επιτροπή υιοθετεί την ακόλουθη γενική θέση επί του θέματος της απαίτησης γλωσσικών 
γνώσεων: όπως αναγνωρίζεται από τον κανονισμό 1612/68, προκειμένου να εργαστεί κανείς 
σε άλλο κράτος μέλος, η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι προφανώς 
σημαντική και ένα ορισμένο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων ενδέχεται επομένως να απαιτείται
για μια θέση εργασίας. Το Δικαστήριο έχει διατυπώσει το επιχείρημα ότι η απαίτηση 
ορισμένου επιπέδου γλωσσικών γνώσεων ενδέχεται να συνιστά επιτακτικό λόγο γενικού 
συμφέροντος (υπόθεση C-424/97 Haim, παράγραφος 59) και ότι στην περίπτωση του 
εκπαιδευτικού επαγγέλματος, ενδέχεται να απαιτείται ένα ορισμένο επίπεδο γλωσσικών 
γνώσεων λόγω της φύσης του επαγγέλματος, προκειμένου να είναι σε θέση οι καθηγητές να 
συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου (υπόθεση C-379/87 Groener, παράγραφος 
20). 

Ωστόσο, το δικαίωμα να απαιτείται ορισμένο επίπεδο γνώσης μιας γλώσσας έχει και 
προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι αναλογικό και απαραίτητο για την εν λόγω θέση και δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να αποκλείονται εργαζόμενοι από άλλα κράτη 
μέλη (σχετικά με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, υπόθεση C-424/97, Haim, 
παράγραφος 60·και σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 
1612/68, υπόθεση C-379/87 Groener, παράγραφος 24).

Σε σχέση με την άρνηση του φλαμανδού εργοδότη να αναγνωρίσει το "Staatsexamen 
Nederlands als tweede taa" και το αίτημά του να υποβληθεί στις εξετάσεις που διοργανώνει 
το SELOR ως το μοναδικό πιθανό αποδεικτικό γνώσης της ολλανδικής γλώσσας, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής κατανοούν ότι οι συστηματικές δοκιμασίες γλωσσικών γνώσεων 
όταν διεξάγονται απαραίτητα με τυπική μορφή αντιβαίνουν στην προαναφερθείσα αρχή 
αναλογικότητας (σύγκρινε επίσης υπόθεση C-281/98, Angonese, παράγραφος 44):
"[…] Επομένως, μολονότι είναι θεμιτό να απαιτείται η κατοχή από τους υποψηφίους 
γλωσσικών γνώσεων ορισμένου επιπέδου και μολονότι η κατοχή ενός διπλώματος όπως είναι 
το πιστοποιητικό μπορεί να αποτελεί κριτήριο αξιολογήσεως των γνώσεων αυτών, η μη ύπαρξη 
δυνατότητας αποδείξεως των γνώσεων αυτών με οποιοδήποτε άλλο μέσο, και συγκεκριμένα με 
την προσκόμιση ισοδύναμων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη, πρέπει να 
θεωρηθεί δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. […]"

Συμπεράσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η άρνηση του φλαμανδού εργοδότη να δεχθεί το 
"Staatsexamen Nederlands als tweede taa" ως αποδεικτικό γνώσης της ολλανδικής γλώσσας 
και το αίτημά του να υποβληθεί επιτυχώς ο αναφέρων στις εξετάσεις που διοργανώνει το 
SELOR, συνιστά παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων όπως 
διατυπώνεται στο άρθρο 39 ΕΚ και στον κανονισμό 1612/68/EΟΚ. 

Από την αναφορά δεν φαίνεται αν ο εν λόγω εργοδότης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας. 
Αν ο εργοδότης είναι δημόσιος φορέας, η Επιτροπή μπορεί να απευθυνθεί στις βελγικές 
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αρχές προκειμένου να τις ρωτήσει αν η απαίτηση για τη δοκιμασία γλωσσικών γνώσεων του 
SELOR συνιστά γενική πρακτική. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αναφέρων θα πρέπει να 
επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να παράσχει επιπρόσθετες 
πληροφορίες. Αν ο εργοδότης είναι ιδιωτικός φορέας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να 
παρέμβει και να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. 

Ωστόσο (και ανεξαρτήτως του αν ο εργοδότης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας), 
δεδομένου ότι το άρθρο 39 ΕΚ και ο κανονισμός 1612/68/ΕΟΚ, που προβλέπουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, είναι άμεσα εφαρμοστέοι στην έννομη τάξη των 
κρατών μελών, ο αναφέρων μπορεί να ζητήσει αποκατάσταση ενώπιον των εθνικών 
διοικητικών και δικαστικών αρχών. 

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Μετά την προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την παρούσα αναφορά, ο 
αναφέρων επιβεβαίωσε ότι ο εργοδότης ήταν μια βελγική δημόσια υπηρεσία και ενημέρωσε 
την Επιτροπή ότι η απαίτηση υποβολής στη δοκιμασία γλωσσικών γνώσεων του SELOR 
συνιστά γενική πρακτική στο Βέλγιο. 

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις βελγικές αρχές σχετικά με το θέμα αυτό. Αναγνώρισαν ότι 
σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία, η κατοχή του πιστοποιητικού του SELOR 
είναι υποχρεωτική προκειμένου να έχει κανείς πρόσβαση στις θέσεις της δημόσιας διοίκησης. 
Δήλωσαν ακόμη ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια μελέτη με σκοπό την πρόταση 
εναλλακτικών λύσεων.

Η Επιτροπή αποφάσισε τον Μάρτιο του 2010 να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του 
Βελγίου.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή αποφάσισε τον Μάρτιο του 2010 να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του 
Βελγίου, δεδομένου ότι έκρινε ότι η άρνηση του φλαμανδού εργοδότη που είναι δημόσιος 
φορέας να δεχθεί το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του αναφέροντα και η επιβολή σε αυτόν 
της υποχρέωσης να υποβληθεί στις δοκιμασία γλωσσικών γνώσεων του SELOR αντίκεινται 
στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Οι βελγικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή στις 19.07.2010. Εκφράζουν τη 
βούληση τους να ευθυγραμμίσουν τη φλαμανδική νομοθεσία με το δίκαιο της ΕΕ. Η 
Επιτροπή αναμένει λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τις αλλαγές που προτίθενται να 
επιφέρουν στη νομοθεσία, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα έγκρισης.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. III), που ελήφθη στις 18 
Ιουλίου 2011.

Συμπληρωματικά με την απάντησή τους στην προειδοποιητική επιστολή, οι βελγικές αρχές 
απέστειλαν σχέδιο των αλλαγών που σκοπεύουν να ενσωματώσουν στην νομοθεσία, με 
στόχο την συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανονισμούς. Μετά την εξέταση αυτών των 
αλλαγών, η Επιτροπή αποφάσισε στις 19.05.2011 να προχωρήσει στην επόμενη φάση της 
διαδικασίας επί παραβάσει και εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη.
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7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ IV), που ελήφθη στις 27 
Νοεμβρίου 2012.

Ο αναφέρων ζητά πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εργασιών αυτού του 
ζητήματος που αφορά τη μη αναγνώριση στο Βέλγιο μιας εξέτασης στην ολλανδική γλώσσα 
που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία.

Η διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου, σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο Βέλγιο, και απαιτεί νομικές μεταρρυθμίσεις 
από τα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό του κράτους. Οι βελγικές αρχές 
έχουν επανειλημμένα εκφράσει την πολιτική βούλησή τους να φέρουν το εθνικό δίκαιο σε 
συμφωνία με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας της Ένωσης.

Οι εξαιρετικές πολιτικές περιστάσεις, από μια παρατεταμένη μη ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
εξηγεί την αργή πρόοδο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί 
από τότε, ιδιαίτερα με την έγκριση από τη φλαμανδική κυβέρνηση του διατάγματος για την 
απόδειξη της γνώσης (που δημοσιεύθηκε στο Moniteur belge, στις 12/16/2011).

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν επιστολή στις βελγικές αρχές στις 17.10.2012 
ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις.

Συμπεράσματα

Μετά την εκτίμηση της απάντησης από τις βελγικές αρχές, η Επιτροπή θα αποφασίσει για τα 
περαιτέρω βήματα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με την εν λόγω παράβαση.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. V), που ελήφθη στις 30 
Οκτωβρίου 2013

Εκτός από τις πληροφορίες που παρείχε τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή θα ήθελε να 
παράσχει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες στην Επιτροπή Αναφορών:

Με επιστολές στις 23 Μαΐου, 4 Ιουνίου και στις 24 Ιουλίου 2013, οι βελγικές αρχές 
παρουσίασαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής τις εξελίξεις σχετικά με το νομοθετικό έργο που 
αντιστοιχεί στα σχετικά τρία εθνικά διοικητικά επίπεδα (τη φλαμανδική περιφέρεια, τη 
γαλλόφωνη κοινότητα και το ομοσπονδιακό επίπεδο).

- Η φλαμανδική περιοχή:

Το "εκτελεστικό διάταγμα" που αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση προς την 
Επιτροπή Αναφορών δημοσιεύτηκε στο Moniteur Belge στις 30 Μαΐου 2013. Εξασφαλίζεται, 
ως εκ τούτου, η συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ.

- Η γαλλόφωνη κοινότητα:
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Δεν έχει σημειωθεί πρόοδος από την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής προς την 
Επιτροπή Αναφορών .

- Σε ομοσπονδιακό επίπεδο:

Οι βελγικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή με επιστολή τους στις 24 Ιουλίου 2013 ότι 
ακόμη και αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εγκρίνει τα προετοιμασθέντα σχέδια νόμων, δεν θα 
υποβάλλονταν στην επιτροπή διαβούλευσης (που αποτελείται από τις ομοσπονδιακές 
οντότητες) πριν από το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2013 και τότε, θα αρχίσει μια διαδικασία 
που περιλαμβάνει πολλά στάδια και φορείς (Συμβούλιο Επικρατείας, τη λεγόμενη "μόνιμη 
επιτροπή για την γλώσσα", το Κοινοβούλιο, καθώς και οργανώσεις εργοδοτών). Δεν 
κοινοποιήθηκε ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη παρέλθει άνω των δυόμιση ετών από την έκδοση της 
αιτιολογημένης γνώμης, και ότι το Βέλγιο δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της 
νομοθεσίας της με το κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 να 
παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ.


