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Θέμα: Αναφορά 0701/2012 της Adelina Chernaeva, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις νέες απαιτήσεις πιστοποίησης για τις μεταφραστικές εταιρείες 
στη Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας προτίθεται να 
εφαρμόσει ορισμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις για τις μεταφραστικές εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένης της κατοχής της πιστοποίησης DIN EN 15038- 2006-08. Επισημαίνει 
ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, αυτό είναι υποχρεωτικό μόνο για εταιρείες που 
καταβάλλουν ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται σε προγράμματα της ΕΕ ή συνεργάζονται με 
διάφορα υπουργεία. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή είναι αδικαιολόγητη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η πιστοποίηση DIN EN 15038-2006-08 είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο τα βασικά 
απαιτούμενα του οποίου είναι τα εξής:

- ο μεταφραστής μεταφράζει στη μητρική του γλώσσα του, και 

- όλες οι γραπτές μεταφράσεις ελέγχονται από άλλον μεταφραστή/συντάκτη (αρχή των 
«τεσσάρων ματιών»). 

Πρώτον, υπενθυμίζεται ότι η συμμόρφωση με ένα ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) είναι πάντα 
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εθελοντική. 

Δεύτερον, πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την πρόθεση του 
Υπουργού Εξωτερικών της Βουλγαρίας να θεσπιστεί μία σειρά από υποχρεωτικές απαιτήσεις 
για τις μεταφραστικές εταιρείες. Προς το παρόν, το μέτρο δεν έχει εγκριθεί επισήμως, 
επομένως δεν επιβάλλει νομικές υποχρεώσεις στις μεταφραστικές εταιρείες στη Βουλγαρία.

Επομένως, σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες στο 
πλαίσιο αυτής της αναφοράς.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Απαντώντας στις πρόσθετες πληροφορίες που κοινοποίησε η αναφέρουσα στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να διατυπώσει τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις.

Η αναφέρουσα κοινοποίησε συμβάσεις μεταξύ του βουλγαρικού Υπουργείου Εξωτερικών και 
επιχειρήσεων που προσφέρουν μεταφραστικές υπηρεσίες. Σε αυτές τις συμβάσεις ορίζεται ότι 
ο ανάδοχος εφαρμόζει σύστημα ποιοτικού ελέγχου για να ελέγχει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15038, το οποίο απαιτεί να 
έχουν προσληφθεί συντάκτης και δύο φιλόλογοι. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι αυτή η απαίτηση 
δεν συμφωνεί με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά 
με την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

Πτυχές της αναφοράς που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις 

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, η αναφέρουσα δηλώνει ότι στις 24 Απριλίου 2012 η 
Διεύθυνση Προξενικών Σχέσεων του βουλγαρικού Υπουργείου Εξωτερικών προκήρυξε 
διαγωνισμό για νέες συμβάσεις με εταιρείες που παρέχουν μεταφραστικές υπηρεσίες. Η 
αναφέρουσα υποστηρίζει ότι σχεδιάστηκε μια πρότυπη σύμβαση, η οποία εμπεριείχε 
απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στη μόνη ρυθμιστική πράξη που καλύπτει αυτό τον 
τομέα (εκτελεστικές διατάξεις για τη νομοθεσία, πιστοποίηση και μετάφραση επίσημων και 
λοιπών εγγράφων). Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το άρθρο 10 της σύμβασης, το οποίο 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του βουλγαρικού ΥΠ.ΕΞ., απαιτεί από τον ανάδοχο να έχει 
προσλάβει τουλάχιστον δύο πρόσωπα με πανεπιστημιακό πτυχίο σε γλώσσες επί συμβάσει  
μόνιμης απασχόλησης και να παρουσιάσει σχετικά πιστοποιητικά (η απαίτηση αυτή 
πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013). Σύμφωνα με την αναφέρουσα, αυτή η 
απαίτηση είναι προβληματική και πρέπει να τεθεί υπό συζήτηση.

Ο προσδιορισμός των τεχνικών όρων και των απαιτήσεων ανάθεσης είναι κατ’ αρχήν 
δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, καθώς είναι αρμοδιότερη να ορίζει τις ανάγκες της. Αυτό 
ισχύει εφόσον οι απαιτήσεις είναι αναλογικές και δεν συνιστούν διακρίσεις. Όταν 
διατυπώνουν τους όρους ανάθεσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν τις 
συγκεκριμένες συνθήκες σε σχέση με κάθε μεμονωμένη ανάγκη, εφόσον συμφωνούν αυτές 
με την εφαρμοστέα νομοθεσία, και ειδικότερα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.  
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης προκήρυξης.
Ωστόσο η απαίτηση να διαθέτει το μεταφραστικό γραφείο τουλάχιστον δύο 
απασχολουμένους με πανεπιστημιακό πτυχίο για να είναι επιλέξιμο ως προς τη συμμετοχή 
του σε διαγωνισμό υποβολής προσφορών για τη σύναψη σημαντικής σύμβασης όσον αφορά 
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την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών δεν φαίνεται να συνιστά αφ’ εαυτού παράβαση του 
άρθρου 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή να επιβάλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογο βάρος στα 
μεταφραστικά γραφεία. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
δεν θεωρούν ότι έχουν παραβιαστεί ενωσιακές διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ)  της οδηγίας για τις υπηρεσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ)  της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα κράτη 
μέλη εξετάζουν αν τα νομικά τους συστήματα εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους από την πλήρωση ορισμένων απαιτήσεων οι οποίες 
ορίζουν ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων. Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας 
ορίζει ότι τα κράτη μέλη ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις της μη 
εισαγωγής διακρίσεων, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Επομένως η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν απαγορεύει κάθε απαίτηση που ορίζει ελάχιστο 
αριθμό απασχολουμένων αλλά επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να εξετάζουν αν ο 
ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων δεν εισάγει διακρίσεις, είναι αναγκαίος και αναλογικός 
με τον επιδιωκόμενο στόχο.

Η απαίτηση να απασχολείται ελάχιστος αριθμός προσώπων, όπως ζητεί η προκήρυξη του 
βουλγαρικού Υπουργείου Εξωτερικών και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15038, δεν εισάγει αφ’ 
εαυτού διακρίσεις. Πέραν τούτου η αναφέρουσα δεν παρουσιάζει στοιχεία που να δείχνουν 
ότι ο ορισθείς αριθμός απασχολουμένων δεν είναι αναγκαίος ή αναλογικός ως προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο (δηλαδή τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στις μεταφράσεις σημαντικών 
εγγράφων).

Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη της αναφέρουσας, ότι η 
προκήρυξη διαγωνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας για μεταφραστικές 
υπηρεσίες αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο. 


