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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0940/2008, ktorú predkladá Arie Machiel Rijkenberg, rakúska štátna 
občianka, o neuznaní skúšky z holandského jazyka absolvovanej 
v Holandsku zo strany Belgicka

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície vysvetľuje, že keď sa uchádzala o prácu u flámskeho zamestnávateľa 
v Belgicku, musela poskytnúť dôkaz o znalosti holandského jazyka. Zamestnávateľ požiadal 
predkladateľku o absolvovanie skúšky, ktorú organizuje SELOR (Bureau de sélection de 
l'administration) v Bruseli, a odmietol uznať predkladateľkou predložený certifikát 
o absolvovaní skúšky „Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal“, ktorá sa okrem iného 
uznáva na účely prijímania študentov na holandské univerzity. Predkladateľka petície 
s odkazom na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-281/98 (Roman Angonese/Cassa di 
Risparmio di Bolzano SpA.) žiada Parlament, aby preveril, či je táto situácia v súlade so 
zásadami EÚ o voľnom pohybe pracovníkov (článok 39 Zmluvy o ES), a do akej miery sú 
zamestnávatelia oprávnení požadovať od uchádzačov o zamestnanie preukázanie znalosti 
jazyka predložením osobitnej kvalifikácie, ktorú udeľuje iba jedna jazyková škola v členskom 
štáte. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 27. novembra 2008. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 192 ods. 4 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. marca 2009)

Podľa článku 39 Zmluvy o ES a článku 7 nariadenia (EHS) 1612/68 sa s migrujúcimi 
pracovníkmi má zaobchádzať rovnako ako so štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny, 
pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, ako aj pracovné podmienky a výhody. V článku 3 ods. 1 
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nariadenia (EHS) 1612/68 sa však nevylučuje možnosť členských štátov požadovať od 
migrujúcich pracovníkov jazykové znalosti potrebné z dôvodu charakteru miesta, ktoré má 
byť obsadené.

Komisia zastáva k otázke jazykovej požiadavky toto všeobecné stanovisko: ako sa uznáva 
v nariadení 1612/68, na prácu v inom členskom štáte je, samozrejme, dôležitá schopnosť 
efektívne komunikovať, a preto sa môže vyžadovať určitá úroveň ovládania jazyka. Súdny 
dvor uviedol, že požiadavka na určitú úroveň jazykových znalostí môže predstavovať vážny 
dôvod všeobecného záujmu (vec C-424/97, Haim, bod 59) a že v prípade učiteľskej profesie 
môže byť určitá úroveň jazykových znalostí potrebná z dôvodu jej povahy, aby učitelia boli 
schopní podieľať sa na každodennom živote školy (vec C-379/87, Groener, bod 20). 

Právo požadovať určitú úroveň jazykových znalostí však nie je bezpodmienečné. Toto právo 
musí byť primerané a nevyhnutné v prípade príslušného pracovného miesta a nesmie sa 
použiť ako zámienka na vylúčenie pracovníkov z iných členských štátov (pokiaľ ide 
o regulované povolania, vec C-424/97, Haim, bod 60; a pokiaľ ide o výklad článku 3 ods. 1 
nariadenia 1612/68, vec C-379/87, Groener, bod 24).

Vzhľadom na to, že flámsky zamestnávateľ odmietol uznať skúšku „Staatsexamen 
Nederlands als Tweede Taal“ a požadoval absolvovanie skúšky, ktorú organizuje SELOR, 
ako jediný možný dôkaz znalosti holandského jazyka, útvary Komisie sa domnievajú, že 
systematické jazykové skúšky, ak sa vykonávajú nevyhnutne v štandardizovanej forme, by 
boli v rozpore s uvedenou zásadou proporcionality (porovnaj tiež vec C-281/98, Angonese, 
bod 44):
„[...] Takže, aj keď vyžadovanie určitej úrovne jazykových znalostí od uchádzača o pracovné 
miesto môže byť legitímne a vlastníctvo diplomu, ako napríklad certifikát, môže predstavovať 
kritérium na posúdenie týchto znalostí, skutočnosť, že dôkaz o požadovaných jazykových 
znalostiach nie je možné predložiť žiadnym iným spôsobom, najmä prostredníctvom 
ekvivalentnej kvalifikácie získanej v iných členských štátoch, sa musí považovať za 
neprimeranú vo vzťahu k príslušnému cieľu. […]“

Závery

Európska komisia sa domnieva, že odmietnutie uznania skúšky „Staatsexamen Nederlands als 
Tweede Taal“ ako dôkazu znalosti holandského jazyka flámskym zamestnávateľom 
a požadovanie absolvovania skúšky, ktorú organizuje SELOR, predkladateľkou petície 
predstavuje porušenie zásady voľného pohybu pracovníkov stanovenej v článku 39 Zmluvy 
o ES a v nariadení 1612/68/EHS. 

Z petície nie je jasné, či je príslušný zamestnávateľ verejným alebo súkromným subjektom. 
Ak je zamestnávateľ verejným subjektom, Komisia by sa mohla belgických orgánov opýtať, 
či je požiadavka jazykovej skúšky SELOR bežnou praxou. V takomto prípade by mala 
predkladateľka petície kontaktovať útvary Komisie s cieľom poskytnúť ďalšie informácie. Ak 
je zamestnávateľ súkromným subjektom, Európska komisia nemôže zasiahnuť a zabezpečiť 
správne uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva. 

Vzhľadom na to, že článok 39 Zmluvy o ES a nariadenie 1612/68/EHS, v ktorých sa uvádza 
voľný pohyb pracovníkov, sú priamo uplatniteľné v právnych poriadkoch členských štátov, sa 
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však predkladateľka petície môže domáhať nápravy v rámci vnútroštátnych správnych 
orgánov a jurisdikcií (a to bez ohľadu na to, či je zamestnávateľ súkromným alebo verejným 
subjektom). 

4. Odpoveď Komisie (doručená 11. mája 2010)

Od predchádzajúcej odpovede Komisie v súvislosti s touto petíciou predkladateľka potvrdila, 
že v prípade zamestnávateľa ide o belgickú štátnu správu, a informovala Komisiu, že 
požiadavka v podobe absolvovania jazykovej skúšky SELOR je v Belgicku bežnou praxou. 

Komisia v tejto veci kontaktovala belgické orgány. Belgické orgány uznali, že podľa 
súčasných belgických právnych predpisov je certifikát SELOR podmienkou na získanie 
prístupu k pracovným miestam vo verejnej správe. Tiež uviedli, že sa má vykonať štúdia 
s cieľom navrhnúť alternatívne riešenie.

Komisia v marci 2010 rozhodla o začatí konania o porušení povinnosti proti Belgicku.

5. Ďalšia odpoveď Komisie (doručená 10. novembra 2010)

Komisia v marci 2010 rozhodla o začatí konania o porušení povinnosti proti Belgicku, lebo sa 
domnievala, že odmietnutie uznania certifikátu o jazykových znalostiach predkladateľky 
petície flámskym verejným zamestnávateľom a povinnosť absolvovať jazykovú skúšku 
SELOR boli v rozpore s pravidlami EÚ o voľnom pohybe pracovníkov.

Belgické orgány odpovedali na formálnu výzvu 19. júna 2010. Preukázali vôľu uviesť 
flámske právne predpisy do súladu s právnymi predpismi EÚ. Komisia očakáva ďalšie 
podrobnosti o zmenách, ktoré zamýšľajú vykonať v právnych predpisoch, ako aj 
harmonogram ich prijatia.

6. Ďalšia odpoveď Komisie (doručená 18. júla 2011) (REV. III).

Belgické orgány doplnili svoju odpoveď na formálnu výzvu zaslaním návrhu zmien, ktoré 
zamýšľajú vykonať vo svojich platných právnych predpisoch s cieľom zladiť ich s právnymi 
predpismi EÚ. Po posúdení tohto návrhu Komisia 19. mája 2011 rozhodla o pristúpení 
k ďalšiemu kroku v rámci konania o porušení povinnosti a vydala odôvodnené stanovisko.

7. Ďalšia odpoveď Komisie (doručená 27. novembra 2012) (REV. IV)

Predkladateľka petície žiada o ďalšie informácie o súčasnom stave tejto veci, ktorá sa týka 
neuznania skúšky z holandského jazyka absolvovanej v Holandsku zo strany Belgicka.

Konanie o porušení povinnosti proti Belgicku v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie stále prebieha. 

Táto otázka je v Belgicku veľmi citlivá a vyžaduje si právne reformy na rôznych 
rozhodovacích úrovniach v rámci štátu. Belgické orgány opakovane vyjadrili politickú vôľu 
zladiť vnútroštátne právne predpisy s ustanoveniami právnych predpisov Európskej únie.

Výnimočné politické okolnosti a dlhodobá situácia nefederálnej vlády boli dôvodom 
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pomalého pokroku do decembra 2011. Odvtedy sa najmä po schválení dekrétu flámskej vlády 
o preukazovaní znalostí (uverejneného v Moniteur belge 16. decembra 2011) dosiahol značný 
pokrok.

Útvary Komisie zaslali belgickým orgánom 17. októbra 2012 žiadosť o ďalšie vysvetlenie.

Závery

Po posúdení odpovede belgických orgánov Komisia rozhodne o ďalších krokoch, ktoré je 
potrebné prijať v súvislosti s týmto porušením povinnosti.

8. Ďalšia odpoveď Komisie (REV. V) (doručená 30. októbra 2013)

V nadväznosti na informácie poskytnuté v júni 2013 by Komisia chcela Výboru pre petície 
poskytnúť tieto doplňujúce informácie:

V listoch z 23. mája, 4. júna a 24. júla 2013 belgické orgány poskytli útvarom Komisie 
aktualizované informácie o prebiehajúcej legislatívnej činnosti na troch príslušných 
vnútroštátnych správnych úrovniach (Flámsky región, francúzsky hovoriaca komunita 
a federálna úroveň).

– Flámsky región:

Dekrét „Arrêté d'exécution“ uvedený v predchádzajúcom oznámení Výboru pre petície bol 
uverejnený v Moniteur belge 30. mája 2013. Súlad s právnymi predpismi EÚ je teda 
zabezpečený.

– Francúzsky hovoriaca komunita:

Od posledného oznámenia Komisie Výboru pre petície sa nedosiahol žiadny pokrok.

– Federálna úroveň:

Belgické orgány informovali Komisiu listom z 24. júla 2013, že aj keď federálna vláda 
schválila návrhy, ktoré boli pripravené, tieto návrhy nebudú predložené konzultačnému 
výboru (zloženému z federálnych subjektov) pred koncom septembra 2013 a že postup 
zahŕňajúci niekoľko krokov a subjektov (Štátna rada, tzv. Stály výbor pre jazykové 
monitorovanie, parlament, organizácie zamestnávateľov) sa začne až potom. Neposkytol sa 
žiadny presný harmonogram. 

Závery

So zreteľom na to, že od vydania odôvodneného stanoviska uplynulo viac ako dva a pol roka 
a že Belgicko doteraz úplne nezabezpečilo súlad svojich právnych predpisov s právnymi 
predpismi EÚ, Komisia 26. septembra 2013 rozhodla o podaní žaloby proti Belgicku na 
Súdnom dvore Európskej únie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ. 


