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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0701/2012 dėl naujų sertifikavimo reikalavimų vertimų biurams 
Bulgarijoje, kurią pateikė Bulgarijos pilietė Adelina Chernaeva

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad Bulgarijos užsienio reikalų ministras ketina įdiegti daug 
privalomų reikalavimų vertimų biurams, įskaitant sertifikato DIN EN 15038-2006-08 
turėjimą. Ji pabrėžia, kad pagal ES teisę tai privaloma tik įmonėms, mokančioms PVM ir 
dirbančioms su ES projektais arba su įvairiomis ministerijomis. Atitinkamai ji mano, kad šis 
reikalavimas nepagrįstas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

DIN EN 15038-2006-08 – tai Europos standartas, kurio pagrindiniai reikalavimai yra šie:

- vertėjas(-a) turi versti į savo gimtąją kalbą ir 

- visus vertimus raštu turi patikrinti kitas vertėjas ar redaktorius („keturių akių“ principas). 

Pirma, reikėtų priminti, kad atitiktis Europos standartui visada yra savanoriška. 

Antra, reikėtų pažymėti, kad peticijos pateikėja protestuoja prieš Bulgarijos užsienio reikalų 
ministro ketinimą nustatyti daug privalomų reikalavimų vertimų biurams. Šiuo etapu 
priemonė nėra oficialiai patvirtinta, todėl nėra jokių teisinių įpareigojimų Bulgarijos vertimų
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biurams.

Taigi šiuo etapu Komisija negali imtis jokių tolesnių su šia peticija susijusių veiksmų.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Susipažinusi su papildoma informacija, peticijos pateikėjos pateikta 2012 m. gruodžio 11 d., 
Europos Komisija norėtų pateikti toliau surašytas pastabas.

Peticijos pateikėja pranešė apie Bulgarijos užsienio reikalų ministerijos ir įmonių, teikiančių 
vertimo paslaugas, sutartis. Šiose sutartyse nustatyta, kad rangovas įdiegia kokybės kontrolės 
sistemą, pagal kurią stebi paslaugų, teikiamų laikantis Europos standarto EN 15038, kokybę; 
šiuo tikslu reikalaujama, kad rangovo įmonėje dirbtų redaktorius ir du filologai. Peticijos 
pateikėja mano, kad šis reikalavimas prieštarauja Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų 
vidaus rinkoje 15 straipsnio 2 dalies f punkto nuostatoms.

Peticijos aspektas, susijęs su viešaisiais pirkimais 

Dėl viešųjų pirkimų, peticijos pateikėja nurodo, kad 2012 m. balandžio 14 d. Užsienio reikalų 
ministerijos (MVnR) Konsulinių santykių direktoratas paskelbė paraiškų dėl naujų sutarčių, 
kurios bus sudarytos su bendrovėmis, teikiančiomis vertimo paslaugas, teikimo konkursą. 
Peticijos pateikėja teigė, kad buvo parengta nauja standartinė sutartis, kurioje surašyti 
reikalavimai, nenurodyti vieninteliame šią sritį reglamentuojančiame norminiame akte 
(įstatymų leidybos, sertifikavimo ir dokumentų bei kitų tekstų vertimo įgyvendinimo 
taisyklėse). Peticijos pateikėjos nuomone, pagal minėtos sutarties, paskelbtos Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje, 10 straipsnį reikalaujama, kad rangovo įmonėje dirbtų bent 
du nuolatiniai kalbų srities universitetinį diplomą turintys darbuotojai, taip pat reikalaujama 
pateikti atitikties šiam reikalavimui įrodymus (reikalavimas, kuris įsigalios 2013 m. liepos 
1 d.). Peticijos pateikėjos nuomone, šis reikalavimas yra ginčytinas ir reikėtų dėl jo 
prieštarauti.

Techninės sąlygos ir paraiškų teikimo konkurso reikalavimai iš esmės yra sutartis sudarančių 
institucijų prerogatyva, nes jos geriausiai gali nustatyti savo poreikius. Ši taisyklė galioja, jei 
reikalavimai yra proporcingi ir nediskriminaciniai. Sutartis sudarančioms institucijoms 
leidžiama apibrėžiant dalyvavimo konkurse reikalavimus nustatyti konkrečias sąlygas dėl 
kiekvieno individualaus poreikio, jei šios sąlygos atitinka galiojančius įstatymus ir visų pirma 
viešųjų pirkimų taisykles. Komisijos tarnybos nėra susipažinusios su konkretaus kvietimo 
dalyvauti paraiškų dėl sutarčių teikimo konkurse, kurį mini peticijos pateikėja, turiniu. Vis 
dėlto neatrodo, kad reikalavimas, pagal kurį vertimų agentūra privalo turėti bent du 
darbuotojus, įgijusius universitetinį išsilavinimą, kad galėtų dalyvauti konkurse dėl didelės 
apimties vertimo paslaugų teikimo sutarčių, per se prieštarauja Direktyvos 2004/18/EB 48 
straipsnio nuostatoms arba kad šiuo reikalavimu vertimų biurams užkraunama nepagrįsta ar 
neproporcingai didelė našta. Remdamosi turima informacija, Komisijos tarnybos nemano, kad 
pažeistos ES viešųjų pirkimų taisyklės.

Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 2 dalies f punktas

Paslaugų direktyvos 15 straipsnio 2 dalies f punkte nustatyta, kad valstybės narės ištiria, ar 
pagal jų teisės sistemas galimybė imtis paslaugų teikimo veiklos arba šią veiklą vykdyti 
suteikiama tik jei esama atitikties reikalavimams, pagal kuriuos nustatytas būtinas darbuotojų 
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skaičius. Pagal tos pačios direktyvos 13 straipsnio 3 dalį numatyta, kad valstybės narės 
tikrina, ar reikalavimai atitinka nediskriminavimo, būtinumo ir proporcingumo sąlygas. 

Taigi pagal Paslaugų direktyvą nedraudžiama taikyti reikalavimo, pagal kurį nustatytas 
būtinas darbuotojų skaičius, tačiau valstybės narės įpareigojamos tikrinti, ar būtino darbuotojų 
skaičiaus reikalavimas yra nediskriminacinis, būtinas ir proporcingas atsižvelgiant į siekiamą 
tikslą. 

Pats reikalavimas įdarbinti būtiną asmenų skaičių, kaip Bulgarijos užsienio reikalų 
ministerijos paskelbto paraiškų dėl sutarčių sudarymo konkurso atveju arba kaip reikalaujama 
pagal Europos standartą EN 15038, nėra diskriminacinis. Be to, peticijos pateikėja nepateikia 
jokių įrodymų, kad nustatytas darbuotojų skaičius yra nebūtinas arba neproporcingas 
reikalavimas atsižvelgiant į siekiamą tikslą (t. y. tikslą užtikrinti aukštą svarbių dokumentų 
vertimo kokybę). 

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija laikosi kitos nei peticijos pateikėja 
nuomonės ir nemano, kad Bulgarijos užsienio reikalų ministerijos paskelbtas paraiškų teikimo 
konkursas, susiję su vertimo paslaugomis, neatitinka ES teisės nuostatų.


