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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0940/2008, imressqa minn Arie Machiel Rijkenberg, ta’ 
ċittadinanza Awstrijaka, dwar in-nuqqas ta’ rikonoxximent fil-Belġju ta’ 
eżami bl-Olandiż li sar fil-Pajjiżi l-Baxxi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li kellu jipprovdi prova tal-għarfien tiegħu tal-Olandiż meta ġie biex 
japplika għal xogħol ma’ min iħaddem minn Flanders fil-Belġju. Min iħaddem talab lill-
petizzjonant sabiex jagħmel l-eżami organizzat minn SELOR (“Bureau de sélection de 
l’administration”) fi Brussell u rrifjuta ċ-ċertifikat preżentat mill-petizzjonant bħala prova li 
għadda mill-“iStaatsexamen Nederlands als tweede taal”, li, fost affarijiet oħrajn, huwa 
aċċettat bħala eżami tal-matrikola f’universitajiet Olandiżi. B’referenza għas-sentenza tal-ECJ 
fil-Każ C-281/98 (Roman Angonese vs Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.), il-petizzjonant 
jitlob lill-Parlament sabiex jivverifika jekk din is-sitwazzjoni tikkonformax mal-prinċipji tal-
UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema (l-Artikolu 39 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea), u kemm min iħaddem huwa intitolat li jimponi rekwiżiti fuq applikanti għal 
impjieg b’tali mod li jkunu jridu jagħtu prova tal-għarfien tagħhom ta’ lingwa billi 
jissottomettu kwalifiki speċifiċi li jinħarġu biss minn skola waħda tal-lingwi fi Stat Membru 
speċifiku. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Skont l-Artikolu 39 KE u l-Artikolu 7 tar-Regolament (KEE) 1612/68, ħaddiema migranti 
għandhom jiġu trattati bl-istess mod bħaċ-ċittadini tal-pajjiż ospitanti fir-rigward tal-aċċess 
għax-xogħol, kif ukoll fir-rigward tal-kundizzjonijiet u l-vantaġġi tax-xogħol. Madankollu, l-
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Artikolu 3 §1 tar-Regolament (KEE) 1612/68, ma jipprekludix il-possibilità li l-Istati Membri 
jitolbu li l-ħaddiema migranti jkollhom għarfien lingwistiku minħabba n-natura tal-post 
vakanti.

Il-Kummissjoni tadotta l-pożizzjoni ġenerali li ġejja dwar il-kwistjoni tar-rekwiżit tal-lingwa: 
kif rikonoxxut mir-Regolament 1612/68, biex wieħed jaħdem fi Stat Membru ieħor, hija ovvja 
l-importanza tal-abilità li wieħed ikun kapaċi jikkomunika b’mod effettiv, u għaldaqstant għal 
dan ix-xogħol jista’ jintalab ċertu livell ta’ għarfien tal-lingwa. L-ECJ tgħid li r-rekwiżit ta’ 
ċertu livell ta’ għarfien tal-lingwa jista’ joħloq raġuni importanti ta’ interess ġenerali (il-
Każ C-424/97 Haim, il-paragrafu 59) u li fil-każ tax-xogħol ta’ għalliem ċertu livell ta’ 
għarfien tal-lingwa jista’ jkun mistenni biex l-għalliema jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja 
ta’ kuljum tal-iskola (il-Każ C-379/87 Groener, il-paragrafu 20). 

Madankollu d-dritt li jiġi rikjest ċertu livell ta’ għarfien tal-lingwa huwa kondizzjonat. Li 
jkollok dan l-għarfien huwa proporzjonali u meħtieġ għal dan ix-xogħol u m’għandux jintuża 
bħala skuża biex jiġu esklużi l-ħaddiema minn Stati Membri oħra (fir-rigward ta’ 
professjonijiet regolati, il-Każ C-424/97, Haim, il-paragrafu 60; u fir-rigward tal-
interpretazzjoni tal-Artikolu 3§1 tar-Regolament 1612/68, Kawża C-379/87, Groener, il-
paragrafu 24).

F’dan il-każ, fir-rigward tar-rifjut ta’ dak li jħaddem, li huwa minn Flanders fil-Belġju, li 
jirrikonoxxi l-“iStaatsexamen Nederlands als tweede taal” u t-talba li l-eżami organizzat minn 
SELOR jitqies bħala l-unika prova possibbli tal-għarfien tal-lingwa Olandiża, is-servizzi tal-
Kummissjoni jifhmu li meta testijiet sistematiċi tal-lingwa jsiru b’mod obbligatorju f’forma 
standardizzata, dan imur kontra l-prinċipju dwar il-proporzjonalità msemmi hawn fuq (qabbel 
ukoll Kawża C-281/98, Angonese, il-paragrafu 44):
[…] Għalhekk, għalkemm il-ħtieġa li min japplika għal post ikollu ċertu livell ta’ għarfien 
lingwistiku tista’ tkun leġittima u l-pussess ta’ diploma bħaċ-Ċertifikat jista’ jikkostitwixxi 
kriterju biex jiġi evalwat dan l-għarfien, il-fatt li huwa impossibbli li tissottometti prova tal-
għarfien lingwistiku mistenni b’xi mezz ieħor, b’mod partikolari permezz ta’ kwalifiki 
ekwivalenti li jinkisbu fi Stati Membri oħra, għandu jitqies bħala xi ħaġa li mhix 
proporzjonata f’relazzjoni mal-għan li jrid jintlaħaq.[…]"

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni Ewropea tqis li r-rifjut ta’ min iħaddem, li huwa minn Flanders fil-Belġju, li 
jaċċetta l-“iStaatsexamen Nederlands als tweede taal” bħala prova tal-għarfien tal-lingwa 
Olandiża u r-rekwiżit tiegħu li l-petizzjonant jgħaddi mill-eżami organizzat minn SELOR, 
jikkostitwixxu ksur tal-prinċipju tal-moviment liberu tal-ħaddiema hekk kif inhu stabbilit fl-
Artikolu 39 KE u fir-Regolament 1612/68/KEE. 

Fil-petizzjoni m’hemmx indikat jekk min iħaddem jagħmilx parti minn entità pubblika jew 
privata. Jekk min iħaddem huwa entità pubblika, il-Kummissjoni tista’ tindirizza lill-
awtoritajiet Belġjani fejn titlobhom jekk ir-rekwiżit tat-test tal-lingwa SELOR huwiex prattika 
ġenerali. F’dan il-każ, il-petizzjonant għandu jikkuntattja lis-servizzi tal-Kummissjoni biex 
jipprovdu aktar informazzjoni. Jekk min iħaddem huwa entità privata, il-Kummissjoni 
Ewropea ma tistax tintervjeni u tiżgura l-applikazzjoni korretta tal-liġi Komunitarja. 

Madankollu (irrispettivament mill-fatt jekk min iħaddem huwiex entità privata jew pubblika), 
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minħabba li l-Artikolu 39 KE u r-Regolament 1612/68/KEE, li jirrigwardaw il-moviment 
liberu tal-ħaddiema, japplikaw direttament fl-ordni legali tal-Istati Membri, il-petizzjonant 
jista’ jfittex rimedju quddiem l-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali u dawk li jamministraw 
il-ġustizzja. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Mill-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar din il-petizzjoni, il-petizzjonant 
ikkonferma li dak li jħaddem, fil-każ tiegħu, kienet amministrazzjoni pubblika Belġjana u 
avża lill-Kummissjoni li r-rekwiżit tat-test tal-lingwa SELOR huwa prattika ġenerali fil-
Belġju. 

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtoritajiet Belġjani dwar dan il-każ. Huma rrikonoxxew li, 
attwalment, skont il-liġi Belġjana, iċ-ċertifikat SELOR huwa obbligatorju sabiex wieħed 
ikollu aċċess għal xogħol fl-amministrazzjoni pubblika. Huma għarrfu wkoll li kien qed 
jitwettaq studju biex jiġu proposti soluzzjonijiet alternattivi.

F’Marzu 2010 il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda proċedura ta’ ksur kontra l-Belġju.

5. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Il-Kummissjoni ddeċidiet f’Marzu 2010 li tibda proċedura ta’ ksur kontra l-Belġju, minħabba 
li qieset li r-rifjut min-naħa ta’ min iħaddem fis-settur pubbliku Fjamming li jaċċetta ċ-
ċertifikat tal-għarfien tal-lingwa tal-petizzjonant u l-obbligu li wieħed jgħaddi mit-test tal-
lingwa SELOR kienu kontra r-regoli tal-UE dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema.

L-awtoritajiet Belġjani rrispondew għall-ittra ta’ notifika formali fid-19.07.2010. Huma juru 
r-rieda tagħhom li jġibu l-leġiżlazzjoni Fjamminga f’konformità mal-liġi tal-UE. Il-
Kummissjoni qed tistenna aktar dettalji dwar il-bidliet li dawn beħsiebhom jintroduċu fil-
leġiżlazzjoni, kif ukoll kalendarju għall-adozzjoni.

6. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fit-18 ta’ Lulju 2011 (REV III)

Bħala suppliment għat-tweġiba tagħhom għall-ittra ta' avviż formali, l-awtoritajiet Belġjani 
bagħtu abbozz tal-bidliet li kien beħsiebhom jintroduċu fil-leġiżlazzjoni applikabbli tagħhom 
sabiex jikkonformaw mal-liġi tal-UE. Wara li evalwat dan l-abbozz, il-Kummissjoni 
ddeċidiet, fid-19.05.2011, li tgħaddi għall-pass li jmiss tal-proċedura ta’ ksur u ħarġet 
Opinjoni Motivata.

7. Risposta ulterjuri tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012 (REV. IV)

Il-petizzjonant jitlob iktar informazzjoni dwar is-sitwazzjoni kurrenti ta’ din il-kwistjoni li 
tikkonċerna n-nuqqas ta’ rikonoxximent mill-Belġju ta’ eżami bl-Olandiż li sar fil-Pajjiżi l-
Baxxi.

Bħalissa għaddejja proċedura ta’ ksur kontra l-Belġju bi qbil mal-Artikolu 258 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

Din il-kwistjoni hija sensittiva ħafna fil-Belġju u tirrikjedi riformi legali mid-diversi livelli ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet fl-Istat. L-awtoritajiet Belġjani repetutament esprimew ir-rieda politika 
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tagħhom li jikkonformaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom mad-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea.

Iċ-ċirkostanzi politiċi eċċezzjonali ta’ sitwazzjoni mtawla ta’ gvern mhux federali spjegaw il-
progress bil-mod sa Diċembru 2011. Minn dak inhar ’l hawn sar progress sostanzjali, 
partikolarment bl-approvazzjoni mill-Gvern Fjamming tad-digriet dwar l-evidenza tal-
għarfien (ippubblikat fil-Moniteur belge fis-16 ta’ Diċembru 2011).

Is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu ittra lill-awtoritajiet Belġjani fis-17 ta’ Ottubru 2012 li 
fiha talbu iktar kjarifiki.

Konklużjonijiet

Wara l-evalwazzjoni tar-risposta mill-awtoritajiet Belġjani, il-Kummissjoni se tiddeċiedi dwar 
il-passi ulterjuri li għandhom jittieħdu fir-rigward ta’ dan il-ksur.

8. Risposta ulterjuri (REV.V) tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Minbarra l-informazzjoni pprovduta f’Ġunju 2013, il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi l-
informazzjoni ulterjuri li ġejja lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet:

Permezz tal-ittri tat-23 ta’ Mejju, l-4 ta’ Ġunju u l-24 ta’ Lulju 2013, l-awtoritajiet Belġjani 
pprovdew lis-servizzi tal-Kummissjoni b’aġġornament tax-xogħol leġiżlattiv li għaddej u li 
jikkorrispondi mat-tliet livelli amministrattivi nazzjonali kkonċernati (ir-reġjun Fjamming, il-
komunità li titkellem bil-Franċiż u l-livell Federali).

- Ir-reġjun Fjamming:

L-“arrêté d’exécution” imsemmi fil-komunikazzjoni preċedenti lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet ġie ppubblikat fil-Moniteur Belge tat-30 ta’ Mejju 2013. Il-konformità mal-liġi 
tal-UE hija għaldaqstant żgurata.

- Il-komunità li titkellem bil-Franċiż:

Ma sar l-ebda progress mill-aħħar komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet.

- Il-livell Federali:

L-awtoritajiet Belġjani infurmaw lill-Kummissjoni fl-ittra tagħhom tal-24 ta’ Lulju 2013 li 
anke jekk il-gvern Federali japprova l-abbozzi li ġew ippreparati, dawn mhux se jiġu 
sottomessi lill-kumitat għall-konsultazzjoni (kompost mill-entitajiet Federali) qabel l-aħħar ta’ 
Settembru 2013, imbagħad tinbeda proċedura li tinvolvi ħafna stadji u atturi (il-Kunsill tal-
Istat, l-hekk imsejjaħ “Kumitat Permanenti għall-Monitoraġġ tal-Lingwi”, il-Parlament, u l-
organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem). Ma ġie pprovdut l-ebda kalendarju preċiż. 

Konklużjonijiet
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Wara li qieset li għaddew aktar minn sentejn u nofs minn meta nħarġet l-opinjoni motivata u 
li l-Belġju għadu ma żgurax kompletament il-konformità tal-leġiżlazzjoni tiegħu mal-liġi tal-
UE, il-Kummissjoni ddeċidiet fis-26 ta’ Settembru 2013 li tirreferi lill-Belġju għall-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE skont l-Artikolu 258 TFUE. 


