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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0940/2008, którą złożył Arie Machiel Rijkenberg (Austria), 
w sprawie nieuznania w Belgii egzaminu z języka niderlandzkiego zdanego 
w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że musiał dowieść znajomości języka niderlandzkiego, gdy 
starał się o pracę u flamandzkiego pracodawcy w Belgii. Pracodawca zwrócił się do 
składającego petycję, aby ten zdał egzamin organizowany przez SELOR (Bureau de sélection 
de l’administration) w Brukseli oraz odmówił uznania okazanego przez składającego petycję 
zaświadczenia o zdaniu egzaminu „Staatsexamen Nederlands als tweede taal”, który 
uznawany jest między innymi podczas przyjmowania na holenderskie uniwersytety. 
Powołując się na orzeczenie ETS w sprawie C-281/98 (Roman Angonese przeciwko Cassa di 
Risparmio di Bolzano SpA.), składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie, czy wspomniana sytuacja pozostaje w zgodzie z zasadami UE dotyczącymi 
swobodnego przepływu pracowników (art. 39 traktatu WE), oraz aby poinformował go, 
w jakim stopniu pracodawca uprawniony jest do stawiania kandydatom do pracy takich 
wymogów jak udowodnienie znajomości języka poprzez przedłożenie konkretnych 
zaświadczeń wydawanych przez jedną określoną szkołę językową w danym państwie 
członkowskim. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Zgodnie z art. 39 traktatu WE oraz art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 pracownicy 



PE423.674v06-00 2/5 CM\1010175PL.doc

PL

migrujący muszą być traktowani na równi z obywatelami państwa przyjmującego w zakresie 
dostępu do zatrudnienia, jak również warunków pracy i korzyści. Jednak art. 3 ust. 1 
rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 nie wyklucza możliwości oczekiwania przez państwo 
członkowskie od pracowników migrujących posiadania znajomości języka uzasadnionej 
charakterem oferowanej pracy.

Komisja przyjmuje następujące stanowisko ogólne w kwestii wymogów językowych: jak 
stanowi rozporządzenie nr 1612/68, w celu podjęcia pracy w innym państwie członkowskim 
umiejętność skutecznego porozumiewania się jest w oczywisty sposób istotna, a zatem 
pewien poziom znajomości języka może być wymagany do wykonywania danej pracy. ETS 
przekonywał, że wymóg posiadania pewnego poziomu znajomości języka może stanowić
warunek nadrzędny z punktu widzenia interesu społecznego (sprawa C-424/97 Haim, ust. 59). 
Natomiast w przypadku zawodu nauczyciela pewien poziom znajomości języka może być 
wymagany ze względu na charakter wykonywanego zawodu, tak aby pedagog był w stanie 
uczestniczyć w codziennym życiu szkoły (sprawa C-379/87 Groener, ust. 20). 

Niemniej jednak prawo do wymagania pewnego poziomu znajomości języka nie jest 
bezwarunkowe. Musi być ono proporcjonalne i niezbędne z punktu widzenia danej pracy. Nie 
wolno go wykorzystywać w celu wykluczenia pracowników z innych państw członkowskich 
(w odniesieniu do zawodów regulowanych, sprawa C-424/97, Haim, ust. 60; w odniesieniu do 
interpretacji art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1612/68, sprawa C-379/87, Groener, ust. 24).

Jeżeli chodzi o odmowę uznania przez flamandzkiego pracodawcę „Staatsexamen Nederlands 
als tweede taal” i żądania podejścia do egzaminu organizowanego przez SELOR, który jest 
jedynym możliwym dowodem znajomości języka niderlandzkiego, służby Komisji uznają, iż 
systematyczne testy językowe, jeżeli przeprowadza się je koniecznie w standardowej formie, 
są sprzeczne ze wspomnianą zasadą proporcjonalności (porównaj też sprawa C-281/98, 
Angonese, ust. 44):
„[…] A zatem choć wymóg posiadania pewnego poziomu znajomości języka przez osobę 
starającą się o dane stanowisko może być zgodny z prawem, a dysponowanie dyplomem takim 
jak certyfikat może stanowić kryterium oceny tej znajomości, fakt, iż nie jest ona w stanie 
przedłożyć dowodu wymaganej wiedzy lingwistycznej w innej postaci, a w szczególności 
potwierdzić równoważnych kwalifikacji zdobytych w innych państwach członkowskich, należy 
uznać za środek dysproporcjonalny w odniesieniu do ustalonego celu […]”.

Wnioski

Komisja Europejska uważa, że odmowa uznania przez flamandzkiego pracodawcę 
„Staatsexamen Nederlands als tweede taal” jako dowodu znajomości języka niderlandzkiego 
i skierowanie do składającego petycję żądania zdania egzaminu organizowanego przez 
SELOR stanowi naruszenie zasady swobodnego przepływu pracowników zapisanej 
w art. 39 traktatu WE i rozporządzeniu nr 1612/68/EWG. 

Z petycji nie wynika, czy wspomniany pracodawca to podmiot publiczny, czy prywatny. 
Jeżeli jest to pracodawca publiczny, Komisja może wystąpić do władz belgijskich z 
zapytaniem, czy stosowanie wymogu dotyczącego testu językowego SELOR to praktyka 
ogólna. W takim przypadku składający petycję powinien skontaktować się ze służbami 
Komisji, aby przekazać informacje dodatkowe. Jeżeli pracodawcą jest podmiot prywatny, 
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Komisja Europejska nie może podjąć działań i zapewnić właściwego stosowania prawa 
wspólnotowego. 

Jednak (bez względu na to, czy jest to pracodawca prywatny, czy publiczny) biorąc pod 
uwagę fakt, iż art. 39 traktatu WE i rozporządzenie nr 1612/68/ EWG przewidujące swobodny 
przepływ pracowników mają bezpośrednie zastosowanie w porządku prawnym państw 
członkowskich, składający petycję może dochodzić sprawiedliwości przed krajowymi 
organami administracyjnymi i sądowymi. 

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Od czasu poprzedniej odpowiedzi Komisji w sprawie niniejszej petycji składający petycję 
potwierdził, że był zatrudniony przez administrację publiczną w Belgii oraz poinformował 
Komisję, że wymóg zdania egzaminu językowego SELOR jest powszechną praktyką w 
Belgii. 

Komisja skontaktowała się w tej sprawie z władzami Belgii. Przyznały one, że zgodnie z 
obecnym prawodawstwem belgijskim, posiadanie certyfikatu SELOR jest wymogiem 
koniecznym dostępu do zatrudnienia w administracji publicznej. Władze poinformowały
również, iż przeprowadzone zostaną analizy w celu znalezienia alternatywnych rozwiązań.

W marcu 2010 roku Komisja podjęła decyzję o wszczęciu przeciwko Belgii postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

W marcu 2010 r. Komisja postanowiła wszcząć przeciwko Belgii postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom, ponieważ stwierdziła, że odmowa uznania przez flamandzkiego 
państwowego pracodawcę przedłożonego przez składającego petycję dowodu znajomości 
języka i zobowiązanie składającego petycję do zdania egzaminu organizowanego przez 
SELOR stanowi naruszenie europejskiej zasady swobodnego przepływu pracowników.

Władze belgijskie w dniu 19 lipca 2010 r. udzieliły odpowiedzi na wezwanie do usunięcia 
uchybienia, wyrażając wolę dostosowania ustawodawstwa flamandzkiego do prawa unijnego. 
Komisja oczekuje bardziej szczegółowych informacji na temat zmian, jakie władze belgijskie 
zamierzają wprowadzić do ustawodawstwa, a także odpowiedniego harmonogramu.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 lipca 2011 r. (REV. III)

W uzupełnieniu swojej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia władze belgijskie 
przesłały projekt zmian, które zamierzają wprowadzić do obowiązującego ustawodawstwa 
krajowego w celu jego dostosowania do przepisów UE. Po dokonaniu oceny tego projektu 
Komisja postanowiła w dniu 19 maja 2011 r. przejść do następnego etapu postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wystosowała uzasadnioną 
opinię.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r. (REV. IV)

Składający petycję zwraca się o udzielenie dodatkowych informacji na temat postępów 
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w sprawie nieuznania w Belgii egzaminu z języka niderlandzkiego zdanego w Holandii.

Obecnie przeciwko Belgii toczy się postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego zgodnie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Jest to w Belgii wysoce kontrowersyjna kwestia, która wymaga zmian prawnych na wielu 
szczeblach decyzyjnych w państwie. Władze belgijskie wielokrotnie wyrażały wolę 
polityczną, by dostosować krajowe przepisy do prawodawstwa Unii Europejskiej.

Nieznaczny postęp w tej sprawie, jaki dokonał się do grudnia 2011 r., można wytłumaczyć 
nadzwyczajnymi okolicznościami politycznymi związanymi z przedłużającym się kryzysem 
rządowym. Od tamtej pory dokonano znacznych postępów, zwłaszcza dzięki przyjęciu przez 
rząd flamandzki dekretu w sprawie poświadczenia znajomości języka (opublikowanego dnia 
16.12.2011 r. w Moniteur belge).

W dniu 17.10.2012 r. służby Komisji wystosowały pismo do władz belgijskich, prosząc 
o dodatkowe wyjaśnienia.

Wnioski

Po analizie odpowiedzi władz belgijskich Komisja podejmie decyzję w sprawie dalszych 
kroków, jakie należy podjąć w odniesieniu do przedmiotowego postępowania.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. V) otrzymana dnia 30 października 2013 r.

W związku z informacjami uzyskanymi w czerwcu 2013 r. Komisja pragnie przekazać 
Komisji Petycji następujące dodatkowe informacje:

W pismach z dnia 23 maja, 4 czerwca i 24 lipca 2013 r. władze belgijskie poinformowały 
służby Komisji o trwającej aktualizacji przepisów odnoszących się do trzech krajowych 
szczebli administracyjnych (Region Flamandzki, społeczność francuskojęzyczna oraz 
szczebel federalny).

- Region Flamandzki:

Rozporządzenie wykonawcze („arrêté d’exécution”), o którym mowa w poprzednim 
komunikacie do Komisji Petycji, zostało opublikowane w Moniteur Belge dnia 30 maja 
2013 r. Tym samym zapewniono zgodność z prawem UE.

- Społeczność francuskojęzyczna:

Od momentu przekazania przez Komisję ostatniego komunikatu do Komisji Petycji nie 
poczyniono żadnych postępów.

- Szczebel federalny:

W piśmie z dnia 24 lipca 2013 r. władze belgijskie poinformowały Komisję, że nawet jeśli 
rząd federalny przyjmie przygotowane projekty, nie zostaną one przedłożone komitetowi 
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konsultacyjnemu (składającemu się z jednostek federalnych) przed końcem września 2013 r. 
Następnie rozpocznie się procedura, która obejmie szereg etapów i podmiotów (Rada Stanu, 
tzw. Stały Komitet ds. Ochrony Języka, parlament, organizacje pracodawców). Nie 
przedstawiono szczegółowego harmonogramu. 

Wnioski

Biorąc pod uwagę fakt, że od wydania uzasadnionej opinii minęło ponad dwa i pół roku, a 
Belgia wciąż nie dostosowała w pełni swoich przepisów do prawa UE, w dniu 26 września 
2013 r. Komisja postanowiła wnieść sprawę przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości 
UE na mocy art. 258 TFUE. 


