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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0701/2012, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgā Adelina 
Chernaeva, par jaunām sertifikācijas prasībām tulkošanas aģentūrām 
Bulgārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Bulgārijas ārlietu ministrs plāno ieviest vairākas obligātas 
prasības tulkošanas aģentūrām, tostarp tām ir jābūt piešķirtam DIN EN 15038-2006-08 
sertifikātam. Viņa norāda, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem tas ir obligāti tikai tiem 
uzņēmumiem, kas maksā PVN un strādā ar ES projektiem vai dažādām ministrijām. Tādēļ 
viņa uzskata šo prasību par netaisnīgu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

DIN EN 15038-2006-08 ir Eiropas standarts, kura galvenās prasības ir šādas:

- tulkotājam(-ai) jātulko uz savu mātes valodu, un 

- visi rakstiskie tulkojumi ir jāpārbauda citam tulkotājam/redaktoram (divu acu pāru princips). 

Pirmkārt, ir jāatgādina, ka atbilstība Eiropas standartam (EN) vienmēr ir brīvprātīga. 

Otrkārt, ir jānorāda, ka lūgumraksta iesniedzēja pauž protestu attiecībā uz Bulgārijas ārlietu 
ministra nodomu ieviest vairākas obligātas prasības tulkošanas aģentūrām. Šobrīd pasākums 



PE504.264v02-00 2/3 CM\1004004LV.doc

LV

nav oficiāli pieņemts un tādēļ tas nerada juridiskas saistības Bulgārijas tulkošanas aģentūrām.

Tādēļ Komisija šajā posmā nevar veikt nekādas turpmākas darbības saistībā ar šo 
lūgumrakstu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Atbildot uz 2012. gada 11. decembrī saņemto papildu informāciju no lūgumraksta 
iesniedzējas, Eiropas Komisija vēlas izteikt šādus apsvērumus.

Lūgumraksta iesniedzēja ziņo par līgumiem starp Bulgārijas Ārlietu ministriju un 
uzņēmumiem, kuri piedāvā tulkošanas pakalpojumus. Šajos līgumos noteikts, ka 
apakšuzņēmējs ievieš kvalitātes kontroles sistēmu, lai uzraudzītu sniegto pakalpojumu 
kvalitāti atbilstoši Eiropas standartam EN 15038, kurā noteikta prasība nodarbināt redaktoru 
un divus filologus. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šāda prasība nav saderīga ar 15. panta 
2. punkta f) apakšpunktu Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Lūgumraksta aspekti saistībā ar publisko iepirkumu

Attiecībā uz publisko iepirkumu lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka 2012. gada 24. aprīlī 
Ārlietu ministrijas Konsulāro attiecību direktorāts (MVnR) izsludināja uzaicinājumu jaunu 
līgumu slēgšanai ar uzņēmumiem, kuri sniedz tulkošanas pakalpojumus. Lūgumraksta 
iesniedzēja apgalvo, ka tika izstrādāts standarta līgums, kurā bija prasības, kas nav iekļautas 
vienīgajā normatīvajā aktā, kurš attiecas uz šo jomu (īstenošanas noteikumi attiecībā uz 
likumdošanu un dokumentu sertificēšanu un tulkošanu). Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas 
apgalvoto MVnR tīmekļa vietnē publicētā līguma 10. punktā noteikta prasība 
apakšuzņēmējam nodarbināt vismaz divas personas, kurām ir universitātes diploms 
valodniecībā un ar kurām ir noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku, un uzrādīt attiecīgos 
pierādījumus (prasība, kas stāsies spēkā 2013. gada 1. jūlijā). Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzējas apgalvoto šī prasība ir apšaubāma un tā ir jāapstrīd.

Tehnisko specifikāciju un iepirkuma prasību noteikšana būtībā ir līgumslēdzēju iestāžu 
prerogatīva, jo tās vislabāk var noteikt savas vajadzības. Tas ir spēkā ar nosacījumu, ka 
prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. Nosakot iepirkuma specifikācijas, 
līgumslēdzējām iestādēm atļauts noteikt konkrētus nosacījumus attiecībā uz katru vajadzību, 
ja vien tie atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo īpaši publiskā iepirkuma noteikumiem. 
Komisijas dienestiem nav informācijas par lūgumraksta iesniedzējas minētā līgumu slēgšanas 
uzaicinājuma saturu. Tomēr šķiet, ka prasība, ar kuru paredz, ka tulkošanas aģentūrās jābūt 
vismaz diviem darbiniekiem, kuriem ir universitātes diploms, lai tās varētu piedalīties 
iepirkuma procedūrā saistībā ar būtiskiem līgumiem par tulkošanas pakalpojumiem, pati par 
sevi nav pretrunā Direktīvas 2004/18/EK 48. pantam un neuzliek nepamatotu un nesamērīgu 
slogu tulkošanas aģentūrām. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisijas dienesti 
neuzskata, ka ir pārkāpti ES publiskā iepirkuma noteikumi.

Pakalpojumu direktīvas 15. panta 2. punkta f) apakšpunkts

Saskaņā ar Pakalpojumu direktīvas 15. panta 2. punkta f) apakšpunktu dalībvalstis pārbauda, 
vai to tiesību sistēmā piekļuve pakalpojumu sniegšanai vai to sniegšana ir atkarīga no tā, vai ir 
izpildītas prasības, ar kurām nosaka minimālo darbinieku skaitu. Tās pašas direktīvas
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15. panta 3. punktā paredzēts, ka dalībvalstis pārbauda, vai prasības atbilst nediskriminēšanas, 
nepieciešamības un samērīguma nosacījumiem. 

No minētā izriet, ka Pakalpojumu direktīvā netiek aizliegtas visas prasības, ar kurām nosaka 
minimālo darbinieku skaitu, bet tiek uzlikts dalībvalstīm pienākums pārbaudīt, vai minimālais 
darbinieku skaits ir nediskriminējošs, nepieciešams un samērīgs ar izvirzīto mērķi. 

Prasība par minimālo darbinieku skaitu, kas norādīta Bulgārijas Ārlietu ministrijas 
uzaicinājumā slēgt līgumus un Eiropas standartā EN 15038, pati par sevi nav diskriminējoša. 
Turklāt lūgumraksta iesniedzēja nav iesniegusi nevienu pierādījumu, ka noteiktais darbinieku 
skaits nav nepieciešams vai samērīgs ar izvirzīto mērķi (proti, nodrošināt augstu kvalitāti 
svarīgu dokumentu tulkojumiem). 

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nepiekrīt lūgumraksta iesniedzējas viedoklim, ka 
Bulgārijas Ārlietu ministrijas uzaicinājums iesniegt piedāvājumus saistībā ar tulkošanas 
pakalpojumiem nav saderīgs ar ES tiesību aktiem.


