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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aiškina, kad, kreipdamasi dėl darbo į flamandų darbdavį Belgijoje, turėjo 
pateikti savo olandų kalbos žinių įrodymą. Darbdavys paprašė peticijos pateikėjos laikyti 
egzaminą, organizuojamą SELOR (pranc. Bureau de sélection de l'administration) Briuselyje, 
ir nepripažino peticijos pateikėjos jam pateikto pažymėjimo, kad ji yra išlaikiusi 
„Staatsexamen Nederlands als tweede taal“, kuris, be kita ko, yra pripažįstamas stojant į 
Nyderlandų universitetus. Remdamasi Europos Teisingumo Teismo nutartimi byloje C-
281/98 (Roman Angonese prieš Cassa di Risparmio di Bolzano SpA), peticijos pateikėja prašo 
Parlamento patikrinti, ar ši padėtis atitinka ES laisvo darbuotojų judėjimo principus (EB 
sutarties 39 straipsnis) ir kiek darbdaviai turi teisę kelti reikalavimus kandidatams į pareigas, 
pavyzdžiui, nustatyti prievolę įrodyti savo kalbos žinias pateikiant tam tikrus kvalifikacijos 
įrodymus, kuriuos išduoda vienintelė kalbų mokykla valstybėje narėje. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Pagal EB sutarties 39 straipsnį ir Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 7 straipsnį su darbuotojais 
migrantais turi būti elgiamasi taip pat, kaip su priimančiosios šalies piliečiais teisės įsidarbinti 
ir darbo sąlygų bei pranašumų atžvilgiu. Tačiau Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 3 straipsnio 
1 dalyje neatmetama galimybė valstybėms narėms reikalauti iš darbuotojų migrantų kalbų 
žinių, kurios reikalingos dėl pareigų, į kurias priimama, pobūdžio.
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Kalbos reikalavimo klausimu Komisija priima šią bendrąją poziciją: kaip pripažįstama 
Reglamentu (EEB) Nr. 1612/68, norint dirbti kitoje valstybėje narėje, sugebėjimas efektyviai 
bendrauti, žinoma, yra svarbus ir todėl darbo vietai gali būti reikalingas tam tikras kalbos 
mokėjimo lygis. Europos Teisingumo Teismas teigė, kad tam tikro kalbos mokėjimo lygio 
reikalavimas galėtų būti privalomas bendrojo intereso pagrindas (byla C-424/97 Haim, 
59 punktas) ir kad mokymo profesijos atveju gali būti reikalaujamas tam tikras kalbos 
mokėjimo lygis dėl profesijos pobūdžio, kad mokytojai galėtų dalyvauti mokyklos 
kasdieniame gyvenime (byla C-379/87 Groener, 20 punktas).

Tačiau teisė reikalauti tam tikro kalbos mokėjimo lygio nėra besąlyginė. Toks reikalavimas 
turi būti proporcingas ir būtinas atitinkamoms pareigoms, ir jo negalima naudoti kaip 
pasiteisinimo dėl darbuotojų neįleidimo į kitas valstybes nares (dėl reglamentuojamų 
profesijų – byla C-424/97, Haim, 60 punktas, o dėl Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 
3 straipsnio 1 dalies išaiškinimo – byla C-379/87, Groener, 24 punktas).

Dėl flamandų darbdavio atsisakymo pripažinti „Staatsexamen Nederlands als tweede taal“ ir 
jo reikalavimo laikyti SELOR organizuojamą egzaminą, kuris būtų vienintelis olandų kalbos 
žinių įrodymas, Komisijos tarnybos supranta, kad sisteminiai kalbos testai, būtinai atliekami 
standartizuota forma, prieštarautų minėtam proporcingumo principui (taip pat plg. bylos C-
281/98, Angonese, 44 punktą):
„[...] Taigi nors ir reikalavimas, kad kandidatas į pareigas turėtų atitinkamą lingvistinių žinių 
lygį gali būti teisėtas, o diplomo, pavyzdžiui, pažymėjimo, turėjimas gali būti tų žinių 
vertinimo kriterijus, faktas, kad neįmanoma kitais būdais pateikti reikiamo kalbos žinių 
įrodymo, visų pirma pateikiant lygiaverčius kvalifikacijos įrodymus, įgytus kitose valstybėse 
narėse, turi būti laikomas neproporcingu numatyto tikslo atžvilgiu. [...]“

Išvados

Europos Komisija mano, kad flamandų darbdavio atsisakymas pripažinti „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal“ kaip olandų kalbos žinių įrodymą ir jo reikalavimas, kad peticijos 
pateikėja laikytų SELOR organizuojamą egzaminą, yra laisvo darbuotojų judėjimo principo, 
įtvirtinto EB sutarties 39 straipsnyje ir Reglamente (EEB) Nr. 1612/68/EEB, pažeidimas. 

Iš peticijos nėra aišku, ar darbdavys, apie kurį kalbama, yra privačiojo ar viešojo sektoriaus 
darbdavys. Jeigu darbdavys yra iš viešojo sektoriaus, Komisija galėtų kreiptis į Belgijos 
valdžios institucijas ir paklausti, ar SELOR kalbos testo reikalavimas yra bendroji praktika. 
Tokiu atveju peticijos pateikėja turėtų susisiekti su Komisijos tarnybomis ir pateikti 
papildomos informacijos. Jeigu darbdavys yra privatus subjektas, Europos Komisija negali 
kištis ir užtikrinti tinkamo Bendrijos teisės taikymo. 

Tačiau (ir nepaisant to, ar darbdavys yra iš privataus, ar iš viešojo sektoriaus), atsižvelgiant į 
tai, kad EB sutarties 39 straipsnis ir Reglamentas Nr. 1612/68/EEB, kuriuose nustatytas 
laisvas darbuotojų judėjimas, yra tiesiogiai taikytini valstybių narių teisėtvarkoje, peticijos 
pateikėja gali siekti žalos atlyginimo nacionalinėse administracinėse institucijose ir 
jurisdikcijose.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.
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„Po ankstesnio Komisijos pranešimo dėl šios peticijos, peticijos pateikėja patvirtino, kad jos 
darbdavys yra Belgijos viešoji administracija, o ši informavo Komisiją, kad reikalavimas 
laikyti SELOR kalbos testą Belgijoje yra bendroji praktika. 

Komisija susisiekė su Belgijos valdžios institucijomis dėl šio klausimo. Jos pripažino, kad 
pagal dabartinius Belgijos teisės aktus SELOR pažymėjimas yra privalomas norint eiti 
pareigas viešojoje administracijoje. Jos taip pat nurodė, kad siekiant pasiūlyti alternatyvius 
sprendimus, bus atliktas tyrimas.

2010 m. kovo mėn. Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš 
Belgiją.“


