
CM\816557RO.doc PE423.674v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiţii

11.05.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0940/2008, adresată de Arie Machiel Rijkenberg, de naţionalitate 
austriacă, privind nerecunoaşterea în Belgia a unui examen în limba olandeză care 
a avut loc în Ţările de Jos

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul menţionează că a fost nevoit să facă dovada cunoaşterii limbii olandeze atunci 
când a dorit să se angajeze la un patron flamand în Belgia.  Patronul a solicitat petiţionarului 
să dea examenul organizat de SELOR (Bureau de sélection de l'administration) în Bruxelles şi 
a respins certificatul obţinut de petiţionar pentru trecerea examenului „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal”, care, printre altele, este acceptat la înscrierea la universităţile 
olandeze. Făcând referire la hotărârea CEJ în cauza C-281/98 (Roman Angonese/Cassa di 
Risparmio di Bolzano SpA.), petiţionarul solicită Parlamentului să examineze dacă situaţia 
este în conformitate cu principiile UE privind libera circulaţie a lucrătorilor (articolul 39 din 
Tratatul CE) şi în ce măsură un angajator poate impune cerinţe solicitanţilor unui post cum ar 
fi necesitatea de a dovedi stăpânirea unei limbi prin prezentarea de certificate care nu sunt 
emise decât de o singură şcoală lingvistică dintr-un stat membru. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

În conformitate cu articolul 39 din Tratatul CE şi articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 
1612/68, lucrătorii migranţi trebuie să beneficieze de acelaşi tratament ca şi resortisanţii ţării 
gazdă în ceea ce priveşte accesul la ocuparea forţei de muncă, precum şi avantajele şi 
condiţiile de muncă. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 
1612/68 nu exclude posibilitatea ca statele membre să solicite din partea lucrătorilor migranţi 
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cunoştinţe lingvistice care sunt necesare prin natura postului care urmează să fie ocupat.

În ceea ce priveşte cerinţa privind competenţele lingvistice, Comisia adoptă următoarea 
poziţie generală: în conformitate cu Regulamentul nr. 1612/68, pentru a lucra într-un alt stat 
membru, abilitatea de a comunica eficient este, într-adevăr, importantă şi, prin urmare, este 
posibil ca ocuparea unui loc de muncă să presupună un anumit nivel de competenţă 
lingvistică. CEJ a afirmat că cerinţa unui anumit nivel de cunoştinţe lingvistice ar putea 
constitui un motiv imperativ de interes general (Hotărârea C-424/97, Haim, punctul 59), iar în 
cazul unei profesii didactice, un anumit nivel de cunoştinţe lingvistice ar putea fi necesar în 
virtutea naturii profesiei pentru ca profesorii să poată participa la activitatea şcolară zilnică 
(Cazul C-379/87, Groener, punctul 20). 

Pe de altă parte, dreptul de a impune un anumit nivel de cunoaştere a unei limbi nu este 
necondiţionat. Acesta trebuie să fie proporţionat şi necesar locului de muncă în cauză şi nu 
trebuie folosit drept pretext pentru excluderea lucrătorilor din alte state membre (în ceea ce 
priveşte profesiile reglementate, Cazul C-424/97, Haim, punctul 60, iar în ceea ce priveşte 
interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1612/68, Cazul C-379/87, 
Groener, punctul 24).

În ceea ce priveşte refuzul patronului flamand de a recunoaşte „Staatsexamen Nederlands als 
tweede taal” şi impunerea de către acesta a cerinţei ca petiţionarul să dea examenul organizat 
de SELOR ca singură dovadă posibilă a cunoaşterii limbii olandeze, serviciile Comisiei 
înţeleg că efectuarea obligatorie a unor teste lingvistice sistematice într-o formă standardizată 
ar fi contrară principiului proporţionalităţii menţionat anterior (a se compara, de asemenea, 
Cazul C-281/98, Angonese, punctul 44):
„[…] Prin urmare, cu toate că poate fi legitimă cerinţa ca un candidat la un loc de muncă să 
aibă cunoştinţe lingvistice de un anumit nivel, iar posesia unei diplome sub forma 
certificatului poate constitui un criteriu de evaluare a acestor cunoştinţe, imposibilitatea de a 
aduce dovada cunoştinţelor lingvistice necesare prin orice alt mijloc, în special prin calificări 
echivalente obţinute în alte state membre, trebuie considerată disproporţionată în raport cu 
obiectivul urmărit. […]”

Concluzii

Comisia Europeană consideră că refuzul patronului flamand de a accepta „Staatsexamen 
Nederlands als tweede taal” ca dovadă a cunoaşterii limbii olandeze şi solicitarea acestuia ca 
petiţionarul să dea examenul organizat de SELOR constituie o încălcare a principiului liberei
circulaţii a lucrătorilor, prevăzut la articolul 39 din Tratatul CE şi în Regulamentul 
1612/68/CEE.  

Nu reiese din petiţie dacă angajatorul în cauză este unul public sau privat. În cazul în care este 
un angajator public, Comisia poate să se adreseze autorităţilor belgiene şi să le întrebe dacă 
cerinţa privind testul lingvistic organizat de SELOR reprezintă o practică generală. În acest 
caz, petiţionarul ar trebui să contacteze serviciile Comisiei pentru a furniza informaţii 
suplimentare. În cazul în care angajatorul este o entitate privată, Comisia Europeană nu poate 
să intervină şi să asigure aplicarea corectă a dreptului comunitar. 

Pe de altă parte (indiferent dacă angajatorul este o entitate publică sau privată), având în 
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vedere faptul că articolul 39 din Tratatul CE şi Regulamentul 1612/68/CEE, care prevăd 
libera circulaţie a lucrătorilor, sunt direct aplicabile în ordinea juridică a statelor membre, 
petiţionarul poate să se adreseze jurisdicţiilor şi autorităţilor administrative naţionale. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

De la ultima comunicare a Comisiei cu privire la această petiţie, petiţionara a confirmat că 
angajatorul său era un organism administrativ public belgian şi a informat Comisia că cerinţa 
privind testul lingvistic organizat de SELOR reprezintă o practică generală în Belgia. 

Comisia a contactat autorităţile publice belgiene cu privire la această chestiune. Acestea au 
admis că, în conformitate cu legislaţia belgiană în vigoare, certificatul eliberat de SELOR este 
obligatoriu pentru a avea acces la posturile din administraţia publică. Acestea au mai arătat că 
urma să fie efectuat un studiu în vederea propunerii unor soluţii alternative.

Comisia a hotărât în martie 2010 să iniţieze o procedură privind încălcarea dreptului 
comunitar împotriva Belgiei.


