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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0701/2012 af Adelina Chernaeva, bulgarsk statsborger, om nye 
certificeringskrav for oversættelsesbureauer i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at den bulgarske udenrigsminister har til hensigt at gennemføre en række 
obligatoriske krav for oversættelsesbureauer, herunder at de skal være certificeret efter 
DIN EN 15038-2006-08. Hun påpeger, at dette i henhold til EU-lovgivningen kun er 
obligatorisk for virksomheder, der betaler moms og arbejder med EU-projekter eller sammen 
med forskellige ministerier. Hun mener derfor, at dette krav er uberettiget.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

DIN EN 15038-2006-08 er en europæisk standard, hvis vigtigste krav er, at:

 en oversætter bør oversætte til sit modersmål, og 

alle skriftlige oversættelser skal gennemlæses af en anden oversætter/revisor (princippet om 
"fire øjne"). 

For det første bør det erindres, at overholdelsen af en europæisk standard (EN) altid er 
frivillig. 

For det andet bør det bemærkes, at andrageren protesterer imod den bulgarske 
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udenrigsministers hensigt om at indføre en række obligatoriske krav til oversættelsesbureauer. 
På nuværende tidspunkt er foranstaltningen ikke formelt vedtaget, og den skaber derfor ingen 
retlige forpligtelser for oversættelsesbureauer i Bulgarien.

Derfor kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere i forbindelse 
med dette andragende.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. august 2013

Som svar på de yderligere oplysninger fra andrageren dateret den 11. december 2012 vil 
Kommissionen gerne fremsætte følgende bemærkninger:

Andrageren omtalte kontrakter mellem det bulgarske udenrigsministerium og firmaer, der 
tilbyder oversættelsesservice. Disse kontrakter fastslår, at ordregiveren skal anvende et 
kvalitetskontrolsystem for at kontrollere kvaliteten af den service, der leveres, efter den 
europæiske standard EN 15038, som kræver ansættelse af en redaktør og to filologer. 
Andrageren mener, at dette krav er uforeneligt med artikel 15, stk. 2, litra f, i direktiv 
2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked.

Aspekter vedrørende offentlige indkøb i andragendet

Hvad angår offentlige indkøb oplyser andrageren, at Udenrigsministeriets Direktorat for 
Konsulære Forbindelser den 24. april 2012 indledte en udbudsprocedure for nye kontrakter 
med firmaer, der leverer oversættelsesservice. Andrageren hævder, at der blev udformet en 
standardkontrakt, der indeholder krav, der ikke er indeholdt i den eneste normative retsakt, 
der gælder på dette område (gennemførelsesbestemmelser for lovgivningen, certificeringen og 
oversættelsen af dokumenter og andre tekster). Ifølge andrageren kræver artikel 10 i den 
kontrakt, der er offentliggjort på direktoratets websted, at kontrahenten ansætter mindst to 
personer med en universitetsgrad i sprog ved permanente ansættelseskontrakter og forelægger 
understøttende dokumentation for dette (et krav, der vil træde i kraft den 1. juli 2013). Dette 
krav er ifølge andrageren utilladeligt, og der bør derfor gøres indsigelse.

Definitionen af tekniske specifikationer og udbudskrav er i princippet en forudsætning for de 
ordregivende myndigheder, da de er bedst i stand til at bestemme deres behov. Dette er 
relevant, forudsat at kravene er forholdsmæssige og ikke-diskriminerende. Når de 
ordregivende myndigheder fastlægger udbudsspecifikationerne, har de lov til at fastlægge de 
særlige betingelser med hensyn til de enkelte behov, så længe de opfylder den gældende 
lovgivning, og især reglerne for offentlige indkøb.  Kommissionens tjenestegrene kender ikke 
noget til indholdet af det specifikke udbud, som andrageren nævner. Et krav, der forpligter et 
oversættelsesbureau til at have mindst to ansatte med en universitetsgrad, for at det kan 
komme i betragtning til at deltage i en udbudsprocedure for væsentlige kontrakter om 
oversættelsestjenester, synes ikke i sig selv at være i modstrid med artikel 48 i direktiv 
2004/18/EF eller til at lægge en ubegrundet eller uforholdsmæssigt stor byrde på 
oversættelsesbureauerne. På grundlag af de foreliggende oplysninger mener Kommissionen 
ikke, at EU's regler om offentlige udbud er blevet overtrådt.

Artikel 15, stk. 2, litra f, i servicedirektivet.

Ifølge artikel 15, stk. 2, litra f, i servicedirektivet undersøger medlemsstaterne, om deres 
retssystem gør adgangen til at optage eller udøve servicevirksomhed betinget af, om kravet 
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om et minimumsantal af ansatte er opfyldt. Artikel 15, stk. 3, fastlægger, at medlemsstaterne
skal sikre sig, at kravene opfylder følgende betingelser: forbud mod forskelsbehandling, 
nødvendighed og proportionalitet. 

Det følger heraf, at servicedirektivet ikke forbyder alle krav, der fastsætter et minimumsantal 
af ansatte, men det pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at undersøge, om dette 
minimumsantal af ansatte ikke indebærer forskelsbehandling, er nødvendigt samt at det står i 
et rimeligt forhold til formålet. 

Kravet om ansættelse af et minimumsantal af personer som i det bulgarske 
udenrigsministeriums udbud og den europæiske standard EN 15038 er i sig selv ikke 
diskriminatorisk. Desuden forelægger andrageren ingen dokumentation på, at det faste antal 
ansatte enten er unødvendigt eller ikke står i rimeligt forhold til formålet (dvs. at sikre, at 
oversættelser af vigtige dokumenter er af høj kvalitet). 

Konklusion

På baggrund af foregående er Kommissionen ikke enig med andrageren i, at det bulgarske 
udenrigsministeriums udbud i forbindelse med oversættelsestjenester er uforeneligt med EU-
retten.


