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Bulgara, dwar rekwiżiti ġodda ta’ ċertifikazzjoni għall-aġenziji tat-
traduzzjoni fil-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tindika li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Bulgaru beħsiebu jintroduċi għadd 
ta’ rekwiżiti obbligatorji għall-aġenziji tat-traduzzjoni, inkluż il-pussess taċ-ċertifikazzjoni 
DIN EN 15038-2006-08. Hija tinnota li, skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, dan huwa obbligatorju 
biss għal kumpaniji li jħallsu l-VAT u li jaħdmu fuq proġetti tal-UE jew ma’ diversi ministeri. 
Għalhekk hija tqis dan ir-rekwiżit bħala mhux ġustifikat.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Iċ-ċertifikazzjoni DIN EN 15038-2006-08 hija Standard Ewropew li l-ħtiġijiet prinċipali 
tiegħu huma kif ġej:

- traduttur għandu jittraduċi għal-lingwa nattiva tiegħu, u

- it-traduzzjonijiet kollha bil-miktub għandhom jiġu verifikati minn traduttur/editur ieħor (il-
prinċipju ta’ “erba’ għajnejn”).

L-ewwel nett, wieħed għandu jfakkar li l-konformità mal-Istandard Ewropew (EN) hija 
dejjem fuq bażi volontarja. 
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It-tieni, wieħed għandu jinnota li l-petizzjonanta qed tilmenta kontra l-intenzjoni tal-Ministru 
għall-Affarijiet Barranin Bulgaru li jintroduċi għadd ta’ rekwiżiti obbligatorji għall-aġenziji 
tat-traduzzjoni. F’dan l-istadju, il-miżura mhix adottata b’mod formali u, għaldaqstant, ma 
toħloq l-ebda obbligu legali għall-aġenziji tat-traduzzjoni fil-Bulgarija.

Għaldaqstant, f’dan l-istadju, il-Kummissjoni ma tistax tiegħu azzjoni ulterjuri fil-qafas ta’ 
din il-petizzjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Bi tweġiba għall-informazzjoni addizzjonali mill-petizzjonanta tal-11 ta’ Diċembru 2012, il-
Kummissjoni Ewropea tixtieq tissottometti l-osservazzjonijiet li ġejjin.

Il-petizzjonanta nnotifikat kuntratti bejn il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Bulgaru u 
entitajiet li joffru servizzi ta’ traduzzjoni. Dawn il-kuntratti jistipulaw li l-kuntrattur għandu 
jimplimenta sistema ta’ kontroll tal-kwalità li tissorvelja l-kwalità tas-servizzi skont l-
Istandard Ewropew EN 15038, li jeħtieġ li jiġu impjegati editur u żewġ filoloġi. Il-
petizzjonanta tikkunsidra li dan ir-rekwiżit mhuwiex kompatibbli mal-Artikolu 15(2)(f) tad-
Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern.

Aspetti tal-petizzjoni dwar l-akkwist pubbliku 

Fir-rigward tal-akkwist pubbliku, il-petizzjonanta tindika li fl-24 ta’ April 2012, id-Direttorat 
għar-Relazzjonijiet Konsulari tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin (MVnR) ħareġ sejħa għal 
kuntratti ġodda ma’ kumpaniji li jipprovdu servizzi ta’ traduzzjoni. Il-petizzjonanta tallega li 
ġie magħmul abbozz tal-kuntratt standard li fih rekwiżiti li mhumiex inklużi fl-uniku att 
normattiv li jkopri dan il-kamp (regoli implimentattativi dwar il-leġiżlazzjoni, iċ-
ċertifikazzjoni u t-traduzzjoni tad-dokumenti). Skont il-petizzjonanta, l-Artikolu 10 tal-
kuntratt, ippubblikat fis-sit tal-MVnR, jitlob lill-kuntrattur biex jimpjega mill-inqas żewġ 
persuni b’lawrja mill-Università f’żewġ lingwi b’kuntratt tal-impjieg permanenti u biex 
jipprovdi evidenza ta’ sostenn għal dan (rekwiżit li għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2013). 
Skont il-petizzjonanta, dan ir-rekwiżit huwa dubjuż u għandu jiġi kkontestat.

Id-definizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u r-rekwiżiti tal-offerti hija fil-prinċipju 
prerogattiva tal-awtoritajiet kuntrattwali, minħabba li huma fl-aħjar pożizzjoni biex 
jiddetterminaw il-bżonnijiet tagħhom. Dan huwa validu dejjem jekk ir-rekwiżiti huma 
proporzjonati u mhux diskriminatorji. Meta jiddefinixxu l-ispeċifikazzjonijiet tal-offerti, l-
awtoritajiet kuntrattwali huma awtorizzati biex jiddeterminaw il-kundizzjonijiet partikolari 
fir-rigward ta’ kull bżonn individwali, sakemm dawn ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni 
applikabbli, u b’mod partikolari mar-regoli tal-akkwist pubbliku. Is-servizzi tal-Kummissjoni 
mhumiex infurmati bil-kontenut tas-sejħa speċifika għall-kuntratti msemmija mill-
petizzjonanta. Madankollu, ir-rekwiżit li jobbliga lill-aġenzija ta’ traduzzjoni li jkollha mill-
inqas żewġ impjegati b’lawrja mill-Università sabiex tkun eliġibbli li tieħu sehem fil-
proċedura tal-offerti għal kuntratti sostanzjali ta’ servizzi ta’ traduzzjoni, per se, ma jidhirx li 
huwa kontra l-Artikolu 48 tad-Direttiva 2004/18/KE jew li jimponi piż mhux ġustifikat jew 
mhux proporzjonat fuq l-aġenziji ta’ traduzzjoni. Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, is-
servizzi tal-Kummissjoni ma jikkunsidrawx li ġew miksura r-regoli ta’ prokurament pubbliku.



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

MT

L-Artikolu 15(2)(f) tad-Direttiva dwar is-Servizzi

Skont l-Artikolu 15(2)(f) tad-Direttiva dwar is-Servizzi, l-Istati Membri għandhom jeżaminaw 
jekk is-sistemi legali rispettivi tagħhom jagħtux aċċess għall-attività ta’ servizz, jew l-
eżerċizzju tagħha, soġġetta għall-konformità mar-rekwiżiti li jistabbilixxu numru minimu ta’ 
ħaddiema. L-Artikolu 15(3) tal-istess Direttiva jipprevedi li l-Istati Membri għandhom 
jivverifikaw li r-rekwiżiti jissodisfaw il-kundizzjonijiet tan-nondiskriminazzjoni, tan-neċessità 
u tal-proporzjonalità. 

Jirriżulta li d-Direttiva dwar is-Servizzi ma tipprojbixxix ir-rekwiżiti kollha li jistabbilixxu 
numru minimu ta’ ħaddiema iżda jimponi obbligazzjoni fuq l-Istati Membri biex jeżaminaw 
jekk in-numru minimu ta’ ħaddiema huwiex diskriminatorju, neċessarju u proporzjonat mal-
għanijiet immirati. 

Ir-rekwiżit li jiġi impjegat numru minimu ta’ persuni, bħal dak fis-sejħa għall-kuntratti mill-
Ministeru tal-Affarijiet Barranin Bulgaru u l-Istandard Ewropew EN 15038, fil-fatt mhuwiex 
diskriminatorju. Barra minn hekk, il-petizzjonanta ma tipprovdi l-ebda evidenza li turi li n-
numru stabbilit ta’ ħaddiema mhuwiex neċessarju jew proporzjonat mal-għan immirat 
(jiġifieri, dak li jiżgura kwalità għolja tat-traduzzjonijiet ta’ dokumenti importanti). 

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni ma taqbilx mal-petizzjonanta li s-sejħa għall-
offerti mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Bulgaru fir-rigward tas-servizzi ta’ traduzzjoni 
mhijiex kompatibbli mal-liġi tal-UE.


