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Θέμα: Αναφορά 0940/2008 του Arie Machiel Rijkenberg, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση στο Βέλγιο μιας εξέτασης στην ολλανδική γλώσσα 
που πραγματοποιήθηκε στις Κάτω Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί ότι έπρεπε να παράσχει αποδεικτικό γνώσης της ολλανδικής γλώσσας 
όταν υπέβαλε αίτηση για εργασία σε έναν φλαμανδό εργοδότη στο Βέλγιο. Ο εργοδότης 
ζήτησε από τον αναφέροντα να συμμετάσχει στις εξετάσεις που διοργανώνει το SELOR 
(Bureau de sélection de l'administration) στις Βρυξέλλες και απέρριψε το πιστοποιητικό το 
οποίο προσκόμισε ο αναφέρων που αποδεικνύει την επιτυχία του στις εξετάσεις 
"Staatsexamen Nederlands als tweede taal", και το οποίο, μεταξύ άλλων, γίνεται αποδεκτό για 
την εγγραφή σε ολλανδικά πανεπιστήμια. Επικαλούμενος την απόφαση του ΔΕΚ στην 
υπόθεση C-281/98 (Roman Angonese κατά Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.), ο 
αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να ελέγξει αν αυτή η κατάσταση είναι σύμφωνη με τις 
αρχές της ΕΕ που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 39 της 
Συνθήκης ΕΚ), και σε ποιον βαθμό δικαιούται ένας εργοδότης να επιβάλει απαιτήσεις στους 
αιτούντες εργασία όπως ότι πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν μια γλώσσα προσκομίζοντας 
ειδικούς τίτλους σπουδών που εκδίδονται μόνο από μία σχολή ξένων γλωσσών σε ένα κράτος 
μέλος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 ΕΚ και το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, οι 
διακινούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπηκόους της χώρας 
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υποδοχής σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και τις συνθήκες εργασίας 
και τα πλεονεκτήματα. Ωστόσο, το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1612/68, δεν αποκλείει την πιθανότητα τα κράτη μέλη να απαιτούν από τους διακινούμενους 
εργαζόμενους γλωσσικές γνώσεις λόγω της φύσεως της προς πλήρωση θέσεως εργασίας.

Η Επιτροπή υιοθετεί την ακόλουθη γενική θέση επί του θέματος της απαίτησης γλωσσικών 
γνώσεων: όπως αναγνωρίζεται από τον κανονισμό 1612/68, προκειμένου να εργαστεί κανείς 
σε άλλο κράτος μέλος, η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι προφανώς 
σημαντική και ένα ορισμένο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων ενδέχεται επομένως να απαιτείται
για μια θέση εργασίας. Το Δικαστήριο έχει διατυπώσει το επιχείρημα ότι η απαίτηση 
ορισμένου επιπέδου γλωσσικών γνώσεων ενδέχεται να συνιστά επιτακτικό λόγο γενικού 
συμφέροντος (υπόθεση C-424/97 Haim, παράγραφος 59) και ότι στην περίπτωση του 
εκπαιδευτικού επαγγέλματος, ενδέχεται να απαιτείται ένα ορισμένο επίπεδο γλωσσικών 
γνώσεων λόγω της φύσης του επαγγέλματος, προκειμένου να είναι σε θέση οι καθηγητές να 
συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου (υπόθεση C-379/87 Groener, παράγραφος 
20).

Ωστόσο, το δικαίωμα να απαιτείται ορισμένο επίπεδο γνώσης μιας γλώσσας έχει και 
προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι αναλογικό και απαραίτητο για την εν λόγω θέση και δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να αποκλείονται εργαζόμενοι από άλλα κράτη 
μέλη (σχετικά με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, υπόθεση C-424/97, Haim,
παράγραφος 60·και σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, του κανονισμού 
1612/68, υπόθεση C-379/87 Groener, παράγραφος 24).

Σε σχέση με την άρνηση του φλαμανδού εργοδότη να αναγνωρίσει το "Staatsexamen 
Nederlands als tweede taa" και το αίτημά του να υποβληθεί στις εξετάσεις που διοργανώνει 
το SELOR ως το μοναδικό πιθανό αποδεικτικό γνώσης της ολλανδικής γλώσσας, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής κατανοούν ότι οι συστηματικές δοκιμασίες γλωσσικών γνώσεων 
όταν διεξάγονται απαραίτητα με τυπική μορφή αντιβαίνουν στην προαναφερθείσα αρχή 
αναλογικότητας (σύγκρινε επίσης υπόθεση C-281/98, Angonese, παράγραφος 44):
"[…] Επομένως, μολονότι είναι θεμιτό να απαιτείται η κατοχή από τους υποψηφίους 
γλωσσικών γνώσεων ορισμένου επιπέδου και μολονότι η κατοχή ενός διπλώματος όπως είναι 
το πιστοποιητικό μπορεί να αποτελεί κριτήριο αξιολογήσεως των γνώσεων αυτών, η μη ύπαρξη 
δυνατότητας αποδείξεως των γνώσεων αυτών με οποιοδήποτε άλλο μέσο, και συγκεκριμένα με 
την προσκόμιση ισοδύναμων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη, πρέπει να 
θεωρηθεί δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. […]"

Συμπεράσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η άρνηση του φλαμανδού εργοδότη να δεχθεί το
"Staatsexamen Nederlands als tweede taa" ως αποδεικτικό γνώσης της ολλανδικής γλώσσας 
και το αίτημά του να υποβληθεί επιτυχώς ο αναφέρων στις εξετάσεις που διοργανώνει το
SELOR, συνιστά παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων όπως 
διατυπώνεται στο άρθρο 39 ΕΚ και στον κανονισμό 1612/68/EΟΚ.

Από την αναφορά δεν φαίνεται αν ο εν λόγω εργοδότης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας. 
Αν ο εργοδότης είναι δημόσιος φορέας, η Επιτροπή μπορεί να απευθυνθεί στις βελγικές 
αρχές προκειμένου να τις ρωτήσει αν η απαίτηση για τη δοκιμασία γλωσσικών γνώσεων του
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SELOR συνιστά γενική πρακτική. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αναφέρων θα πρέπει να 
επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να παράσχει επιπρόσθετες 
πληροφορίες. Αν ο εργοδότης είναι ιδιωτικός φορέας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να 
παρέμβει και να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. 

Ωστόσο (και ανεξαρτήτως του αν ο εργοδότης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας), 
δεδομένου ότι το άρθρο 39 ΕΚ και ο κανονισμός 1612/68/ EΟΚ, που προβλέπουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, είναι άμεσα εφαρμοστέοι στην έννομη τάξη των 
κρατών μελών, ο αναφέρων μπορεί να ζητήσει αποκατάσταση ενώπιον των εθνικών 
διοικητικών και δικαστικών αρχών.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Μετά την προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής σχετικά με την παρούσα αναφορά, ο 
αναφέρων επιβεβαίωσε ότι ο εργοδότης ήταν μια βελγική δημόσια υπηρεσία και ενημέρωσε
την Επιτροπή ότι η απαίτηση υποβολής στη δοκιμασία γλωσσικών γνώσεων του SELOR
συνιστά γενική πρακτική στο Βέλγιο.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με τις βελγικές αρχές σχετικά με το θέμα αυτό. Αναγνώρισαν ότι
σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία, η κατοχή του πιστοποιητικού του SELOR
είναι υποχρεωτική προκειμένου να έχει κανείς πρόσβαση στις θέσεις της δημόσιας διοίκησης.
Δήλωσαν ακόμη ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια μελέτη με σκοπό την πρόταση
εναλλακτικών λύσεων.

Η Επιτροπή αποφάσισε τον Μάρτιο του 2010 να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του
Βελγίου.


