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Tárgy: Az Arie Machiel Rijkenberg, osztrák állampolgár által benyújtott 0940/2008. 
számú petíció Hollandiában letett holland nyelvvizsgája belgiumi elismerésének 
megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy egy flamand munkáltatóhoz beadott álláspályázatában 
Belgiumban igazolnia kellett holland nyelvismeretét.  A munkáltató azt követelte, hogy a 
petíció benyújtója tegye le a brüsszeli SELOR (Bureau de sélection de l’administration) 
nyelvvizsgát, és nem fogadta el a petíció benyújtója által bemutatott sikeresen letett 
„Staatsexamen Nederlands als tweede taal” vizsgát, amely többek között a hollandiai 
egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges. A petíció benyújtója utal a Bíróság C-281/98. 
sz. ügyben hozott ítéletére (Roman Angonese kontra Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.), és 
arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki, hogy a fent vázolt helyzet 
összeegyeztethető-e a munkavállalók szabad mozgásának elvével (az EK-Szerződés 39. 
cikke), és hogy a munkáltatónak jogában áll-e a pályázótól az alkalmazáshoz azt követelni, 
hogy nyelvtudását egy bizonyos tagállam egy bizonyos nyelviskolája által kiállított 
vizsgabizonyítvánnyal igazolja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

„Az EK-Szerződés 39. cikke és az 1612/68/EGK rendelet 7. cikke szerint a migráns 
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munkavállalóknak a foglalkoztatási és munkafeltételek, valamint a kedvezmények 
tekintetében a fogadó ország állampolgárai számára biztosítottal azonos bánásmódban kell 
részesülniük. Az 1612/68/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése azonban nem zárja ki 
annak lehetőségét, hogy a tagállamok a migráns munkavállalóktól megköveteljék a betölthető 
állás jellege miatt megkívánt nyelvismeretet.

A nyelvi követelmény kérdésével kapcsolatban a Bizottság a következő általános álláspontot 
képviseli: ahogy azt az 1612/68/EGK rendelet is elismeri, egy másik tagállamban történő 
munkavállalás érdekében a hatékony kommunikációra való képesség nyilvánvalóan fontos, és 
ezért bizonyos szintű nyelvismeret megkövetelhető egy állás betöltéséhez. Az EB azzal érvelt, 
hogy a bizonyos szintű nyelvismeretre vonatkozó követelmény közérdekű kényszerítő indokot 
képezhet (C-424/97. sz. Haim-ügy, 59. pont), valamint hogy a tanári szakma esetében az állás 
jellege miatt bizonyos szintű nyelvismeret megkövetelhető annak érdekében, hogy a tanárok 
részt tudjanak venni az iskola hétköznapi életében (C-379/87. sz. Groener-ügy, 20. pont). 

Mindazonáltal a bizonyos szintű nyelvismeret megkövetelésére vonatkozó jog nem tekinthető 
abszolútnak. Arányosnak és az adott állás betöltéséhez szükségesnek kell lennie, továbbá nem 
használható ürügyként a munkavállalóknak a többi tagállamból való kizárására (ami a 
szabályozott szakmákat illeti, C-424/97. sz. Haim-ügy, 60. pont; valamint az 1612/68/EGK 
rendelet 3. cikke (1) bekezdésének értelmezését illetően, C-379/87. sz. Groener-ügy, 24. 
pont).

Azzal kapcsolatban, hogy a flamand munkáltató nem ismerte el a „Staatsexamen Nederlands 
als tweede taal” vizsgát, valamint hogy megkövetelte, hogy a petíció benyújtója – holland 
nyelvtudásának egyetlen lehetséges bizonyítékaként – tegye le a SELOR által szervezett 
vizsgát, a Bizottság szolgálatai úgy értelmezik, hogy amennyiben a nyelvi teszteket 
szükségszerűen, egységes formában alkalmazzák, az ellentétes lenne az arányosság fent 
említett elvével (vesd még össze a C-281/98. sz. Angonese-ügy 44. pontjával):
„[…] Így, ha jogszerűen is lehet a pályázótól bizonyos szintű nyelvismeretet megkövetelni, és 
ha a diplomával való rendelkezés, mint amilyen a bizonyítvány, ezen ismeretek értékelését 
lehetővé tevő szempontnak is minősül, az a tény, hogy ezt nem lehet bármilyen más eszközzel, 
nevezetesen más tagállamokban megszerzett egyenértékű minősítések révén bizonyítani, a 
kitűzött célhoz képest aránytalannak kell tekinteni. […]”

Következtetések

Az Európai Bizottság véleménye szerint az, hogy a flamand munkáltató a holland nyelvtudás 
bizonyítékául nem ismerte el a „Staatsexamen Nederlands als tweede taal” vizsgát, valamint 
hogy megkövetelte, hogy a petíció benyújtója tegye le a SELOR által szervezett vizsgát, a 
munkavállalók szabad mozgására vonatkozó, az EK-Szerződés 39. cikkében és az 
1612/68/EGK rendeletben foglalt elv megsértésének tekinthető.  

A petícióból nem derül ki, hogy állami vagy magán munkáltatóról van-e szó. Állami 
munkáltató esetén a Bizottság esetleg a belgiumi hatóságokhoz fordulhat, és megérdeklődheti, 
hogy a SELOR nyelvvizsga letételére vonatkozó követelmény általános gyakorlat-e. Ez 
esetben a petíció benyújtójának fel kell vennie a kapcsolatot a Bizottság szolgálataival annak 
érdekében, hogy további információkkal szolgáljon. Ha magán munkáltatóról van szó, az 
Európai Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni és biztosítani a közösségi jog helyes 
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alkalmazását. 

Mindazonáltal (és attól függetlenül, hogy magán- vagy állami munkáltatóról van szó) –
tekintettel arra, hogy az EK-Szerződés 39. cikke és az 1612/68/EGK rendelet, amelyek 
előírják a munkavállalók szabad mozgását, közvetlenül alkalmazandók a tagállamok 
jogrendjében – a petíció benyújtója jogorvoslatért folyamodhat a nemzeti közigazgatási 
hatóságokhoz és bíróságokhoz. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A Bizottságnak a petícióra nyújtott előző válasza óta a petíció benyújtója megerősítette, hogy 
a szóban forgó munkáltató állami szerv volt, és tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a 
SELOR nyelvvizsga letételére vonatkozó követelmény Belgiumban általános gyakorlat. 

A Bizottság felvette a kapcsolatot a belga hatóságokkal az ügyben. Elismerték, hogy a 
jelenleg hatályos belga jogszabályok szerint a SELOR nyelvvizsga kötelező az állami 
közigazgatásban történő elhelyezkedéshez. Jelezték továbbá, hogy vizsgálatot indítanak 
alternatív megoldások keresése érdekében.

A Bizottság 2010 márciusában úgy határozott, hogy jogsértési eljárást indít Belgium ellen.”


