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elismerésének megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy egy flamand munkáltatóhoz beadott álláspályázatában 
Belgiumban igazolnia kellett holland nyelvismeretét. A munkáltató azt követelte, hogy a 
petíció benyújtója tegye le a brüsszeli SELOR (Bureau de sélection de l’administration) 
nyelvvizsgát, és nem fogadta el a petíció benyújtója által bemutatott, sikeresen letett 
„Staatsexamen Nederlands als tweede taal” vizsgát, amely többek között elfogadnak a 
hollandiai egyetemi tanulmányok folytatásához is. A petíció benyújtója utal a Bíróság C-
281/98. sz. ügyben hozott ítéletére (Roman Angonese kontra Cassa di Risparmio di Bolzano 
SpA.), és arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki, hogy a fent vázolt helyzet 
összeegyeztethető-e a munkavállalók szabad mozgásának elvével (az EK-Szerződés 39. 
cikke), és hogy a munkáltatónak jogában áll-e a pályázótól az alkalmazáshoz azt követelni, 
hogy nyelvtudását egy bizonyos tagállam egy bizonyos nyelviskolája által kiállított 
vizsgabizonyítvánnyal igazolja. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.
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Az EK-Szerződés 39. cikke és az 1612/68/EGK rendelet 7. cikke szerint a migráns 
munkavállalóknak a foglalkoztatási és munkafeltételek, valamint a kedvezmények 
tekintetében a fogadó ország állampolgárai számára biztosítottal azonos bánásmódban kell 
részesülniük. Az 1612/68/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése azonban nem zárja ki 
annak lehetőségét, hogy a tagállamok a migráns munkavállalóktól megköveteljék a betölthető 
állás jellege miatt megkívánt nyelvismeretet.

A nyelvi követelmény kérdésével kapcsolatban a Bizottság a következő általános álláspontot 
képviseli: ahogy azt az 1612/68/EGK rendelet is elismeri, egy másik tagállamban történő 
munkavállalás érdekében a hatékony kommunikációra való képesség nyilvánvalóan fontos, 
ezért bizonyos szintű nyelvismeret megkövetelhető egy állás betöltéséhez. Az EB azzal érvelt, 
hogy a bizonyos szintű nyelvismeretre vonatkozó követelmény közérdekű kényszerítő indokot 
képezhet (C-424/97. sz. Haim-ügy, 59. pont), valamint hogy a tanári szakma esetében az állás 
jellege miatt bizonyos szintű nyelvismeret megkövetelhető annak érdekében, hogy a tanárok 
részt tudjanak venni az iskola hétköznapi életében (C-379/87. sz. Groener-ügy, 20. pont). 

Mindazonáltal a bizonyos szintű nyelvismeret megkövetelésére vonatkozó jog nem tekinthető 
abszolútnak. Arányosnak és az adott állás betöltéséhez szükségesnek kell lennie, továbbá nem 
használható ürügyként a más tagállamból származó munkavállalók kizárására (ami a 
szabályozott szakmákat illeti, C-424/97. sz. Haim-ügy, 60. pont; valamint az 1612/68/EGK 
rendelet 3. cikke (1) bekezdésének értelmezését illetően, C-379/87. sz. Groener-ügy, 24. 
pont).

Azt a tényt, hogy a flamand munkáltató nem ismerte el a „Staatsexamen Nederlands als 
tweede taal” vizsgát, valamint hogy megkövetelte, hogy a petíció benyújtója – holland 
nyelvtudásának egyetlen lehetséges bizonyítékaként – tegye le a SELOR által szervezett 
vizsgát, a Bizottság szolgálatai úgy értelmezik, hogy amennyiben a nyelvi teszteket 
szükségszerűen, egységes formában alkalmazzák, az ellentétes lenne az arányosság fent 
említett elvével (vesd még össze a C-281/98. sz. Angonese-ügy 44. pontjával):
„[…] Így, ha jogszerűen lehet is a pályázótól bizonyos szintű nyelvismeretet megkövetelni, és 
ha az oklevéllel való rendelkezés, mint amilyen a bizonyítvány, ezen ismeretek értékelését 
lehetővé tevő szempontnak minősül is, azt a tényt, hogy ezt nem lehet bármilyen más 
eszközzel, nevezetesen más tagállamokban megszerzett egyenértékű minősítések révén 
bizonyítani, a kitűzött célhoz képest aránytalannak kell tekinteni. […]”

Következtetések

Az Európai Bizottság véleménye szerint az, hogy a flamand munkáltató a holland nyelvtudás 
bizonyítékául nem ismerte el a „Staatsexamen Nederlands als tweede taal” vizsgát, valamint 
hogy megkövetelte, hogy a petíció benyújtója tegye le a SELOR által szervezett vizsgát, a 
munkavállalók szabad mozgására vonatkozó, az EK-Szerződés 39. cikkében és az 
1612/68/EGK rendeletben foglalt elv megsértésének tekinthető. 
A petícióból nem derül ki, hogy állami vagy magánmunkáltatóról van-e szó. Állami 
munkáltató esetén a Bizottság esetleg a belgiumi hatóságokhoz fordulhat, és megkérdezheti, 
hogy a SELOR nyelvvizsga letételére vonatkozó követelmény általános gyakorlat-e. Ez 
esetben a petíció benyújtójának fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottság szolgálataival annak 
érdekében, hogy további információkkal szolgáljon. Ha magánmunkáltatóról van szó, az 
Európai Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni és biztosítani a közösségi jog helyes 
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alkalmazását. 

Mindazonáltal (és attól függetlenül, hogy magán- vagy állami munkáltatóról van-e szó) –
tekintettel arra, hogy az EK-Szerződés 39. cikke és az 1612/68/EGK rendelet, amelyek 
biztosítják a munkavállalók szabad mozgását, közvetlenül alkalmazandók a tagállamok 
jogrendjében – a petíció benyújtója jogorvoslatért folyamodhat a nemzeti közigazgatási 
hatóságokhoz és bíróságokhoz. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A Bizottságnak a petícióra nyújtott előző válasza óta a petíció benyújtója megerősítette, hogy 
a szóban forgó munkáltató állami szerv volt, és tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a 
SELOR nyelvvizsga letételére vonatkozó követelmény Belgiumban általános gyakorlat. 

A Bizottság felvette a kapcsolatot a belga hatóságokkal az ügyben. Elismerték, hogy a 
jelenleg hatályos belga jogszabályok szerint a SELOR nyelvvizsga kötelező az állami 
közigazgatásban történő elhelyezkedéshez. Jelezték továbbá, hogy vizsgálatot indítanak 
alternatív megoldások keresése érdekében.

A Bizottság 2010 márciusában úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít 
Belgium ellen.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A Bizottság 2010 márciusában úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít 
Belgium ellen, mivel úgy vélte, hogy az a gyakorlat, melynek során a flamand állami 
munkáltató nem fogadta el a petíció benyújtójának nyelvismeretét igazoló bizonyítványt, és 
arra kötelezte őt, hogy tegye le a SELOR nyelvvizsgát, ellentétes a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó uniós szabályokkal.

A belga hatóságok 2010. július 19-én válaszoltak a felszólító levélre, melyben kifejezték 
hajlandóságukat arra, hogy a flamand jogszabályokat az uniós jogszabályokhoz igazítsák. A 
Bizottság részletes tájékoztatást vár a jogszabályok tervezett módosításairól, valamint azok 
elfogadásának ütemtervéről.

6. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. III): 2011. július 18.

Hivatalos tájékoztató levelük kiegészítéseként a belga hatóságok elküldték az uniós 
jogszabályoknak való megfelelés céljából bevezetni szándékozott módosítások tervezetét. A 
tervezet értékelését követően a Bizottság 2011. május 19-én úgy határozott, hogy a 
kötelezettségszegési eljárás következő fázisába lép, és indokolással ellátott véleményt adott 
ki.

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. IV): 2012. november 27.

A petíció benyújtója további tájékoztatást kér a Hollandiában letett holland nyelvvizsga 
belgiumi elismerésének megtagadása ügyében tett panaszának kivizsgálása kapcsán.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke értelmében Belgium ellen indított 
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kötelezettségszegési eljárás még folyik. 

A kérdés nagyon érzékenyen érinti Belgiumot, több döntéshozatali szinten is jogi reformra 
van szükség. A belga hatóságok ismételten hangot adtak politikai hajlandóságuknak, hogy a 
nemzeti jogszabályokat összhangba hozzák az uniós rendelkezésekkel.

Az a kivételes politikai helyzet, hogy hosszú ideig nem működött a szövetségi kormányzás, 
magyarázatot ad arra, hogy 2011 decemberéig miért volt olyan lassú az előrehaladás. Azóta 
jelentős előrelépések történtek, különösen azután, hogy a flamand kormány elfogadta a 
nyelvismeret tanúsításáról szóló rendeletet (közzétéve: Moniteur belge, 2011. december 16.).

A Bizottság szolgálatai 2012. október 17-én levélben kértek további tájékoztatást a belga 
hatóságoktól.

Következtetések

A belga hatóságoktól kapott válasz tükrében dönt majd a Bizottság arról, hogy milyen további 
lépésekre van szükség a kötelezettségszegés miatt indított eljárásban.

8. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV.V): 2013. október 30.

A 2013 júniusában adott tájékoztatás alapján a Bizottság a következő kiegészítő 
információkat szeretné továbbítani a Petíciós Bizottságnak:

A 2013. május 23-i, június 4-i és július 24-i levelükben a belga hatóságok jelentést küldtek a 
Bizottság szolgálatainak a folyamatban lévő, három nemzeti közigazgatási szintet (a flamand 
régiót, a francia nyelvű közösséget és a szövetségi szintet) érintő jogalkotási munkáról.

− A flamand régió:

A Petíciós Bizottságnak küldött korábbi közleményben említett „arrêté d’exécution”-t a 
Moniteur Belge-ben tették közzé 2013. május 30-án. Az uniós joggal való összhang 
ennélfogva biztosított.

− A francia nyelvű közösség:

Nem történt előrelépés a Bizottság legutóbbi, a Petíciós Bizottságnak küldött közleménye óta.

− Szövetségi szint:

A belga hatóságok 2013. július 24-i levelükben tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy még ha 
a szövetségi kormány el is fogadja az elkészített tervezeteket, azokat 2013 szeptember vége 
előtt nem terjesztik a (szövetségi szervekből álló) konzultációs bizottság elé, és ez után indul 
meg egy számos lépésből álló, számos résztvevőt (az államtanácsot, a nyelvi felügyeletért 
felelős állandó bizottságot, a parlamentet és a munkáltatói szervezeteket) magába foglaló 
folyamat. Nem bocsájtottak rendelkezésre pontos ütemtervet. 
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Következtetések

Figyelembe véve, hogy több mint két és fél év telt el az indoklással ellátott vélemény kiadása 
óta, és a belga hatóságok továbbra sem valósították meg teljes mértékben jogszabályaik uniós 
joggal való összhangját, a Bizottság 2013. szeptember 26-án úgy határozott, hogy Belgiumot 
az EUMSZ 258. cikkének értelmében az Európai Unió Bírósága elé állítja. 


