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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0940/2008, внесена от Arie Machiel Rijkenberg , с австрийско 
гражданство, относно непризнаването в Белгия на изпит по нидерландски 
език, положен в Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че е трябвало да предостави доказателство за 
познанията си по нидерландски език, когато е кандидатствал за работа при фламандски 
работодател в Белгия.  Работодателят е помолил вносителя да положи изпита, 
организиран от SELOR (Bureau de sélection de l'administration) в Брюксел и не е признал 
удостоверението, представено от вносителя на петицията, за издържан „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal“, което, освен това, се признава за записване в нидерландски 
университети. Цитирайки решението на Съда на Европейските общности по дело C-
281/98 (Roman Angonese срещу Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.), вносителят на 
петицията моли Парламента да провери дали това положение съответства на 
принципите на ЕС за свободно движение на работници (член 39 от Договора за ЕО) и 
до каква степен работодателите имат право да налагат изисквания спрямо кандидатите 
за работа, като например да искат от тях да докажат своите познания по даден език чрез 
прилагане на специфични удостоверения за квалификации, издавани от едно-
единствено езиково училище в дадена държава-членка. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 Ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 Март 2009 г.
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Съгласно член 39 от ДЕО и член 7 от Регламент (ЕИО) 1612/68, работниците-мигранти 
трябва да бъдат третирани наравно с гражданите на приемащата държава във връзка с 
достъпа до работа, както и условията и предимствата за работа. Въпреки това, член 3, 
параграф 1 от Регламент (ЕИО) 1612/68 не изключва възможността държавите-членки 
да изискват от работниците мигранти езикови знания, които се изискват с оглед на 
характера на подлежащата на заемане длъжност.

Комисията възприема следната обща позиция по въпроса за езиковото изискване: както 
се признава от Регламент 1612/68, за да се полага труд в друга държава-членка, 
очевидно е важна способността да се общува ефективно, поради което за работното 
място може да се изисква определено ниво на владеене на езика. СЕО е привел 
аргументи, че изискването за определено владеене на език може да представлява важна
причина от общ интерес (дело C-424/97 Haim, параграф 59) и че в случая на 
преподавателска професия може да се изисква определено ниво на владеене на езика 
поради нейното естество, за да могат преподавателите да са в състояние да участват в 
ежедневния живот на училището (дело C-379/87 Groener, параграф 20). 

Независимо от това, правото да се изисква определено ниво на владеене на езика не е 
безусловно. То трябва да бъде пропорционално и необходимо за въпросната длъжност 
и не трябва да бъде използвано като извинение за изключване на работници от други 
държави-членки (относно регулирани професии, дело C-424/97, Haim, параграф 60; и 
относно тълкуването на член 3, параграф 1 от Регламент 1612/68, дело C-379/87, 
Groener параграф 24).

По отношение на отказа на фламандския работодател да признае „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal“ и неговото искане да бъде издържан изпит, организиран от 
SELOR, като единствено възможно доказателство за владеенето на нидерландски език, 
службите на Комисията разбират, че ако систематичните езикови тестове се извършват 
задължително в стандартизирана форма, те биха противоречали на гореспоменатия 
принцип на пропорционалност (сравни също дело C-281/98, Angonese, параграф 44):
„[…] Така, въпреки че може да е основателно да се изисква от кандидата за дадена 
длъжност да има определено ниво на езикови знания и да притежава диплома, като 
сертификатът може да представлява критерий за преценка на тези знания, фактът, 
че е невъзможно да се представи доказателство за изискуемите езикови знания по 
какъвто и да е друг начин, в частност чрез равностойна квалификация, получена в 
други държави-членки, трябва да се счита за непропорционален във връзка с 
въпросната цел. […]"

Заключения

Европейската комисия счита, че отказът на фламандския работодател да приеме 
„Staatsexamen Nederlands als tweede taal” като доказателство за владеене на 
нидерландски език и неговото искане към вносителя на петицията да издържи изпит, 
организиран от SELOR, представлява нарушение на принципа на свободно движение на 
работници, определен в член 39 от ДЕО и Регламент 1612/68/ЕИО.  

От петицията не става ясно дали въпросният работодател е публично или частно лице. 
Ако работодателят е публично лице, Комисията може да се обърне към белгийските 



CM\816557BG.doc 3/3 PE423.674vREV

BG

органи със запитване дали изискването за езиков тест при SELOR е обща практика. В 
този случай вносителят на петицията следва да се свърже със службите на Комисията, 
за да предостави допълнителна информация. Ако работодателят е частно лице, 
Европейската комисия не може да се намеси и да гарантира точното прилагане на 
общностното право. 

Въпреки това (и независимо дали работодателят е от публично или частно лице), с 
оглед на факта, че член 39 от ДЕО и Регламент 1612/68/ ЕИО, които предвиждат 
свободно движение на работници, са пряко приложими в правния ред на държавите-
членки, вносителят на петицията може да търси защита на правата си пред 
националните административни и правораздавателни органи. 

4. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

След предишното съобщение на Комисията относно тази петиция, вносителят 
потвърди, че нейният работодател е бил белгийска публична администрация и тя е 
уведомила Комисията, че изискването за езиков тест SELOR е обща практика в Белгия. 

Комисията отново влезе във връзка с белгийските органи. Те признаха, че съгласно 
действащото белгийско законодателство, сертификатът SELOR е задължителен за 
достъп до постове на публичната администрация. Те също така посочиха, че е щяло да 
бъде проведено проучване с цел предлагането на алтернативни решения.

През м. март 2010 г. Комисията реши да започне производство за установяване на 
неизпълнение на задължения срещу Белгия.


