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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0940/2008, adresată de Arie Machiel Rijkenberg, de cetățenie austriacă, 
privind nerecunoașterea în Belgia a unui examen în limba olandeză care a avut loc 
în Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționara menționează că a fost nevoită să facă dovada cunoașterii limbii olandeze atunci 
când a dorit să se angajeze la un angajator flamand în Belgia. Angajatorul i-a solicitat 
petiționarei să participe la examenul organizat de SELOR (Bureau de sélection de 
l'administration) în Bruxelles și a respins certificatul obținut de petiționară pentru trecerea
examenului „Staatsexamen Nederlands als tweede taal (examenul de stat de limbă olandeză ca 
a doua limbă)” care, printre altele, este acceptat la înscrierea la universitățile olandeze. Făcând 
referire la hotărârea CEJ în cauza C-281/98 (Roman Angonese/Cassa di Risparmio di Bolzano 
SpA.), petiționara solicită Parlamentului să examineze dacă situația este în conformitate cu 
principiile UE privind libera circulație a lucrătorilor (articolul 39 din Tratatul CE) și în ce 
măsură un angajator poate impune cerințe solicitanților unui post, cum ar fi necesitatea de a 
dovedi stăpânirea unei limbi prin prezentarea unui certificat care este emis de o școală anume 
de limbi străine dintr-un stat membru. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

În conformitate cu articolul 39 din Tratatul CE și articolul 7 din Regulamentul (CEE) 
nr. 1612/68, lucrătorii migranți trebuie să beneficieze de același tratament ca și resortisanții 
țării-gazdă în ceea ce privește accesul la ocuparea forței de muncă, precum și avantajele și 
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condițiile de muncă. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) 
nr. 1612/68 nu exclude posibilitatea ca statele membre să solicite din partea lucrătorilor 
migranți cunoștințe lingvistice care sunt necesare având în vedere natura postului care 
urmează să fie ocupat.

În ceea ce privește cerința privind competențele lingvistice, Comisia adoptă următoarea 
poziție generală: în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, pentru a lucra într-un 
alt stat membru, abilitatea de a comunica eficient este, într-adevăr, importantă și, prin urmare, 
este posibil ca ocuparea unui loc de muncă să presupună un anumit nivel de competență 
lingvistică. CEJ a afirmat că cerința unui anumit nivel de cunoștințe lingvistice ar putea 
constitui un motiv imperativ de interes general (cauza C-424/97, Haim, punctul 59), iar în 
cazul profesiei de cadru didactic, un anumit nivel de cunoștințe lingvistice ar putea fi necesar 
în virtutea naturii profesiei pentru ca profesorii să poată participa la activitatea școlară zilnică 
(cauza C-379/87, Groener, punctul 20). 

Pe de altă parte, dreptul de a impune un anumit nivel de cunoaștere a unei limbi nu este 
necondiționat. Acesta trebuie să fie proporțional și necesar locului de muncă în cauză și nu 
trebuie folosit drept pretext pentru excluderea lucrătorilor din alte state membre (în ceea ce 
privește profesiile reglementate, cauza C-424/97, Haim, punctul 60, și în ceea ce privește 
interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, cauza C-379/87, 
Groener, punctul 24).

Referitor la refuzul angajatorului flamand de a recunoaște „Staatsexamen Nederlands als 
tweede taal” și impunerea de către acesta a cerinței ca petiționara să participe la examenul 
organizat de SELOR ca singură dovadă posibilă a cunoașterii limbii olandeze, serviciile 
Comisiei înțeleg că efectuarea obligatorie a unor teste lingvistice sistematice într-o formă 
standardizată ar fi contrară principiului proporționalității menționat anterior (a se compara, de 
asemenea, cauza C-281/98, Angonese, punctul 44):
„[…] Prin urmare, chiar dacă cerința ca un candidat la un loc de muncă să aibă cunoștințe 
lingvistice de un anumit nivel poate fi legitimă, iar posesia unei diplome sub forma 
certificatului poate constitui un criteriu de evaluare a acestor cunoștințe, imposibilitatea de a 
aduce dovada cunoștințelor lingvistice necesare prin orice alt mijloc, în special prin calificări 
echivalente obținute în alte state membre, trebuie considerată disproporționată în raport cu 
obiectivul urmărit. […]”

Concluzii

Comisia Europeană consideră că refuzul angajatorului flamand de a accepta „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal” ca dovadă a cunoașterii limbii olandeze și solicitarea acestuia ca 
petiționara să participe la examenul organizat de SELOR constituie o încălcare a principiului 
liberei circulații a lucrătorilor, prevăzut la articolul 39 din Tratatul CE și în 
Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. 

Nu reiese din petiție dacă angajatorul în cauză este unul public sau privat. În cazul în care este 
un angajator public, Comisia poate să se adreseze autorităților belgiene și să le întrebe dacă 
cerința privind testul lingvistic organizat de SELOR reprezintă o practică generală. În acest 
caz, petiționarul ar trebui să contacteze serviciile Comisiei pentru a furniza informații 
suplimentare. În cazul în care angajatorul este o entitate privată, Comisia Europeană nu poate 
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să intervină și să asigure aplicarea corectă a dreptului comunitar. 

Pe de altă parte (indiferent dacă angajatorul este o entitate publică sau privată), având în 
vedere faptul că articolul 39 din Tratatul CE și Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, care prevăd 
libera circulație a lucrătorilor, sunt direct aplicabile în ordinea juridică a statelor membre, 
petiționara poate să se adreseze jurisdicțiilor și autorităților administrative naționale. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

De la ultima comunicare a Comisiei cu privire la această petiție, petiționara a confirmat că 
angajatorul său era un organism administrativ public belgian și a informat Comisia că cerința 
privind testul lingvistic organizat de SELOR reprezintă o practică generală în Belgia. 

Comisia a contactat autoritățile publice belgiene cu privire la această chestiune. Acestea au 
admis că, în conformitate cu legislația belgiană în vigoare, certificatul eliberat de SELOR este 
obligatoriu pentru a avea acces la posturile din administrația publică. Acestea au mai arătat că 
urma să fie efectuat un studiu în vederea propunerii unor soluții alternative.

Comisia a hotărât în martie 2010 să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Belgiei.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

În martie 2010, Comisia a hotărât să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Belgiei, considerând că refuzul unui angajator public flamand de a 
accepta certificatul de cunoștințe lingvistice al petiționarei și obligația de a participa la testul 
lingvistic organizat de SELOR constituie o încălcare a principiului liberei circulații a 
lucrătorilor.

Autoritățile belgiene au răspuns scrisorii de punere în întârziere la 19 iulie 2010. Acestea 
declară că vor aduce legislația flamandă în conformitate cu legislația UE. Comisia așteaptă 
detalii suplimentare cu privire la modificările pe care acestea intenționează să le aducă 
legislației, precum și termenul adoptării acesteia.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV III), primit la 18 iulie 2011 

În completarea răspunsului la scrisoarea de punere în întârziere, autoritățile belgiene au 
transmis un proiect al modificărilor pe care intenționează să le introducă în legislația 
aplicabilă în scopul asigurării conformității cu legislația UE. După examinarea acestui proiect, 
la 19 mai 2011, Comisia a hotărât să treacă la etapa următoare a procedurii de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor și a emis un aviz motivat.

7. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV IV), primit la 27 noiembrie 2012 

Petiționara solicită informații suplimentare privind situația actuală a acestei chestiuni 
referitoare la nerecunoașterea în Belgia a unui examen de limbă olandeză care a avut loc în 
Țările de Jos.

Este în curs o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaților împotriva Belgiei, în 
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conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Această chestiune este extrem de sensibilă în Belgia și impune efectuarea unor reforme 
juridice de către diferitele organe de decizie din cadrul statului. Autoritățile belgiene și-au 
exprimat în mod repetat dorința lor politică de a aduce legislația națională în conformitate cu 
dispozițiile legislației Uniunii Europene.

Circumstanțele politice excepționale ale unei situații prelungite, cu un guvern nefederal, 
explică progresele lente înregistrate până în decembrie 2011. De atunci, au fost înregistrate 
progrese semnificative, în special odată cu aprobarea de către guvernul flamand a decretului 
privind dovada cunoștințelor (publicat în Moniteur belge, la 16 decembrie 2011).

La 17 octombrie 2012, serviciile Comisiei au transmis autorităților belgiene o scrisoare prin 
care solicită noi clarificări.

Concluzii

Ca urmare a evaluării răspunsului primit din partea autorităților belgiene, Comisia va decide 
asupra măsurilor suplimentare care urmează să fie adoptate cu privire la această încălcare.

8. Răspuns suplimentar primit din partea Comisiei (REV V), primit la 
30 octombrie 2013

Pe lângă informațiile furnizate în iunie 2013, Comisia dorește să furnizeze Comisiei pentru 
petiții următoarele informații suplimentare:

Prin scrisorile din 23 mai, 4 iunie și 24 iulie 2013, autoritățile belgiene au oferit serviciilor 
Comisiei cele mai recente informații privind procesul legislativ în curs la cele trei niveluri 
administrative naționale în cauză (regiunea flamandă, comunitatea francofonă și nivelul 
federal).

- Regiunea flamandă:

Decretul de punere în aplicare („arrêté d’exécution”) la care face referire comunicarea 
precedentă către Comisia pentru petiții a fost publicat în Moniteur Belge la 30 mai 2013. Prin 
urmare, este garantată conformitatea cu legislația Uniunii.

- Comunitatea francofonă:

De la ultima comunicare din partea Comisiei către Comisia pentru petiții nu s-a mai 
înregistrat niciun progres.

- Nivelul federal:

În scrisoarea lor din 24 iulie 2013, autoritățile belgiene au informat Comisia privind faptul că, 
chiar dacă guvernul federal ar aproba proiectele de lege care au fost elaborate, acestea nu ar fi 
supuse atenției comisiei consultative (formată din entitățile federale) înainte de sfârșitul lunii 
septembrie 2013 și ulterior ar începe o procedură care implică numeroase etape și participanți 
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(Consiliul de Stat, așa-numitul „Comitet permanent de monitorizare a limbilor”, Parlamentul, 
patronatele). Nu a fost stabilit un calendar precis. 

Concluzii

Luând în considerare faptul că au trecut mai mult de doi ani de la emiterea avizului motivat și 
că Belgia nu garantează încă în totalitate conformitatea legislației sale cu legislația Uniunii, la 
26 septembrie 2013, Comisia a decis sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene în 
privința Belgiei în temeiul articolului 258 din TFUE. 


