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Temats: Lūgumraksts Nr. 0940/2008, ko iesniedza Austrijas valstspiederīgā 
Arie Machiel Rijkenberg, par to, ka Beļģijā neatzīst Nīderlandē nokārtota 
holandiešu valodas eksāmena rezultātus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka, piesakoties darbā pie kāda flāmu darba devēja Beļģijā, 
viņam bija jāapliecina sava holandiešu valodas prasme. Darba devējs lika lūgumraksta 
iesniedzējai kārtot SELOR (Bureau de sélection de l'administration) organizētu eksāmenu 
Briselē un nepieņēma lūgumraksta iesniedzējas apliecību par eksāmena „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal” nokārtošanu — ar šo apliecību, starp citu, pietiek, lai iestātos 
Nīderlandes augstskolās. Atsaucoties uz EKT spriedumu lietā C-281/98 (Roman 
Angonese/Cassa di Risparmio di Bolzano SpA.), lūgumraksta iesniedzēja lūdz Parlamentu 
pārbaudīt, vai šī situācija ir saskaņā ar ES principiem par darba ņēmēju pārvietošanās brīvību 
(EK līguma 39. pants) un cik lielā mērā darba devēji ir tiesīgi piemērot potenciālajiem darba 
ņēmējiem tādas prasības kā, piemēram, valodas prasmju apliecinājumus, iesniedzot īpašus 
kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus, ko izdod tikai viena kādas dalībvalsts valodu skola.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Saskaņā ar EK līguma 39. pantu un Regulas (EEK) 1612/68 7. pantu pret migrējošiem darba 
ņēmējiem jāizturas līdzvērtīgi kā pret uzņēmējas valsts pilsoņiem attiecībā uz piekļuvi darba 
iespējām, kā arī darba apstākļiem un priekšrocībām. Tomēr Regulas (EEK) 1612/68 3. panta 
1. punkts pilnībā neizslēdz iespēju, ka dalībvalstis kā prasību migrējošiem darba ņēmējiem 
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varētu izvirzīt valodas zināšanas, ja tas nepieciešams attiecīgā darba veikšanai.

Komisijas vispārējā nostāja attiecībā uz prasību par valodu zināšanām ir šāda: saskaņā ar 
Regulu 1612/68, lai strādātu citā dalībvalstī spēja aktīvi sazināties ir nenoliedzami būtiska un 
kā amata prasību var izvirzīt konkrētu valodas zināšanu līmeni. EKT ir norādījusi, ka prasība 
par noteikta līmeņa valodas zināšanām var būt primārs vispārējo interešu iemesls (Lieta C–
424/97 Haim, 59. punkts) un ka skolotāja profesijas gadījumā valodas zināšanas var tikt 
prasītas tā iemesla dēļ, lai skolotājs varētu aktīvi piedalīties skolas ikdienas dzīvē (Lieta C–
379/87 Groener, 20. punkts). 

Tomēr tiesības prasīt noteikta līmeņa valodas zināšanas nav absolūtas. Tas jānosaka 
proporcionāli un atbilstoši konkrētā amata vajadzībām un to nedrīkst izmantot kā atrunu tam, 
lai izslēgtu darba ņēmējus no citām dalībvalstīm (saistībā ar reglamentētām profesijām 
Lieta C–424/97 Haim, 60. punkts un saistībā ar Regulas 1612/68 3. panta 1. punktu Lieta C–
379/87 Groener, 24. punkts)..

Attiecībā uz flāmu darba devēja atteikumu atzīt „Staatsexamen Nederlands als tweede taal” 
un prasību kārtot SELOR eksāmenu, kā vienīgo iespējamo holandiešu valodas zināšanu 
pārbaudījumu, Komisijas dienesti secina, ka sistemātiski valodas zināšanu pārbaudījumi, ja tie 
tiktu veikti tipveida formā, būtu pretrunā iepriekš minētajam proporcionalitātes principam 
(sal. arī Lietu C–281/98 Angonese, 44. punkts):
„[…]Tātad, lai arī prasība par noteikta līmeņa valodas zināšanām amata kandidātam var būt 
likumīga un tāda diploma kā sertifikāts esamība var būt kritērijs valodas zināšanu pārbaudei, 
to faktu, ka nav iespējams iesniegt cita veida valodas zināšanu apliecinošu dokumentu, 
konkrēti, līdzvērtīgu kvalifikācijas apliecību, kas iegūta citā dalībvalstī, jāuzskata par 
neproporcionālu saistībā ar konkrēto mērķi.”

Secinājumi.

Eiropas Komisija uzskata, ka flāmu darba devēja atteikums pieņemt „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal” kā pierādījumu holandiešu valodas zināšanām un prasība 
lūgumraksta iesniedzējam kārtot SELOR organizēto eksāmenu ir darba ņēmēju brīvas 
pārvietošanās principa pārkāpums atbilstoši Regulas 1612/68/EEK 39. pantam.  

Lūgumrakstā nav informācijas par to, vai attiecīgais darba devējs pārstāv valsts vai privāto 
sektoru. Ja darba devējs pārstāv valsts sektoru, Komisija var vērsties pie Beļģijas iestādēm ar 
jautājumu, vai prasība kārtot SELOR valodas zināšanu pārbaudījumu ir vispārpieņemta 
prakse. Šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzējam vajadzētu sazināties ar Komisijas dienestiem 
un sniegt papildu informāciju. Ja darba devējs pārstāv privāto sektoru, Eiropas Komisija nevar 
iejaukties un nodrošināt pareizu Kopienas tiesību aktu piemērošanu. 

Tomēr (un neskatoties uz to, vai darba devējs pārstāv valsts vai privāto sektoru), ņemot vērā 
EK līguma 39. pantu un Regulu 1612/68/ EEK, kas nodrošina darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos Kopienā un ir tieši piemērojama dalībvalstu tiesiskajā kārtībā, lūgumraksta 
iesniedzējs var vērsties valsts administratīvajās iestādēs vai jurisdikcijās.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā
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Kopš iepriekšējā Komisijas paziņojuma par šo lūgumraksta iesniedzēja apstiprinājusi, ka 
viņas darba devējs bija Beļģijas valsts pārvaldes iestāde, un viņa informējusi Komisiju, ka 
prasība nokārtot SELOR valodas eksāmenu ir vispārpieņemta prakse Beļģijā.

Komisija šajā jautājumā sazinājusies ar Beļģijas iestādēm. Tās apstiprinājušas, ka atbilstīgi 
spēkā esošajiem Beļģijas tiesību aktiem, sertifikāts par SELOR valodas eksāmena nokārtošanu 
ir obligāti nepieciešams, lai pretendētu uz amatu valsts pārvaldē. Tas norādījušas arī, ka 
uzsākts pētījums, lai ierosinātu alternatīvus risinājumus.

2010. gada martā Komisija nolēma uzsākt pienākumu neizpildes procedūru pret Beļģiju.


