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Betreft: Verzoekschrift 0701/2012, ingediend door Adelina Chernaeva (Bulgaarse 
nationaliteit), over nieuwe voorschriften inzake certificering voor vertaalbureaus 
in Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster bericht over het voornemen van het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken 
om een aantal bindende voorwaarden in te voeren voor vertaalbureaus, met inbegrip van het 
vereiste om in bezit te zijn van het certificaat DIN EN 15038-2006-08. Zij wijst erop dat dit 
volgens EU-wetgeving alleen verplicht is voor bedrijven die btw betalen en aan EU-projecten 
of met de diverse ministeries werken. Dienovereenkomstig beschouwt zij dit vereiste als 
ongerechtvaardigd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

DIN EN 15038-2006-08 is een Europese norm en bevat als voornaamste eisen:

- dat een vertaler in zijn/haar moedertaal vertaalt; en 

- dat alle schriftelijke vertalingen door een andere vertaler/redacteur worden gecontroleerd 
(het "vier-ogenprincipe"). 

Allereerst wordt eraan herinnerd dat naleving van een Europese norm (EN) altijd op 
vrijwillige basis plaatsvindt. 
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Vervolgens moet worden opgemerkt dat indienster bezwaar aantekent tegen het voornemen 
van het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken om een aantal bindende voorschriften 
voor vertaalbureaus vast te stellen. In dit stadium is de maatregel echter nog niet officieel 
vastgesteld en roept hij voor vertaalbureaus in Bulgarije nog geen wettelijke verplichtingen in 
het leven.

In dit stadium kan de Commissie in deze zaak dan ook geen verdere actie ondernemen.

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 28 augustus 2013

Naar aanleiding van de aanvullende informatie van indienster van 11 december 2012 wenst de 
Europese Commissie de volgende opmerkingen te maken.

Indienster heeft melding gemaakt van contracten tussen het Bulgaarse ministerie van 
Buitenlandse Zaken en ondernemingen die vertaaldiensten aanbieden. In deze contracten is 
vastgelegd dat de contractant een kwaliteitscontrolesysteem ten uitvoer legt om toezicht te 
houden op de kwaliteit van de diensten die worden verleend overeenkomstig de Europese 
norm EN 15038, volgens welke er een redacteur en twee filologen in dienst moeten zijn. 
Indienster is van mening dat deze eis in strijd is met artikel 15, lid 2, onder f), van Richtlijn 
2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt.

Aanbestedingsaspecten van het verzoekschrift

Wat overheidsopdrachten betreft wijst indienster erop dat het Directoraat Consulaire 
betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 24 april 2012 nieuwe 
aanbesteding is gestart voor bedrijven die vertaaldiensten verlenen. Indienster beweert dat er 
een standaardcontract is opgesteld, dat eisen omvat die niet zijn opgenomen in de enige 
normatieve wet die dit terrein bestrijkt (uitvoeringsbepalingen inzake de wetgeving, 
certificering en vertaling van documenten en andere bescheiden). Volgens indienster vereist 
artikel 10 van het contract, dat is gepubliceerd op de website van het Bulgaarse ministerie van 
Buitenlandse Zaken, dat de contractant ten minste twee personen met een universitaire graad 
in talen in dienst moet hebben met een contract voor onbepaalde tijd en dat hij hiervan 
bewijsstukken moet overleggen (een eis die op 1 juli 2013 van kracht wordt). Volgens 
indienster is deze eis dubieus en moet deze worden aangevochten.

In beginsel hebben de aanbestedende diensten het recht om de technische specificaties en de 
aanbestedingsvoorschriften te bepalen, aangezien zij het beste kunnen bepalen wat zij nodig 
hebben. Dit is steekhoudend, mits de voorwaarden evenredig en niet-discriminerend zijn. Bij 
het bepalen van het bestek mogen de aanbestedende diensten de specifieke voorwaarden met 
betrekking tot elke afzonderlijke behoefte bepalen, zolang deze voldoen aan de toepasselijke 
wetgeving en in het bijzonder aan de regels inzake overheidsopdrachten. De diensten van de 
Commissie zijn niet op de hoogte van de inhoud van de door indienster genoemde specifieke 
aanbesteding. Een eis die een vertaalbureau ertoe verplicht ten minste twee werknemers met 
een universitaire graad in dienst te hebben om in aanmerking te komen voor deelname aan een 
aanbestedingsprocedure voor aanzienlijke contracten voor vertaaldiensten lijkt als zodanig 
echter niet in strijd te zijn met artikel 48 van Richtlijn 2004/18/EG of een ongerechtvaardigde 
of onevenredige last voor vertaalbureaus te vormen. Op basis van de beschikbare informatie 
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zijn de diensten van de Commissie niet van mening dat de Europese regels inzake 
overheidsopdrachten zijn geschonden.

Artikel 15, lid 2, onder f), van de Dienstenrichtlijn

Volgens artikel 15, lid 2, onder f), van de dienstenrichtlijn onderzoeken de lidstaten of de 
toegang tot een dienstverrichting of de uitoefening ervan in hun respectieve rechtssysteem 
afhankelijk wordt gesteld van de naleving van eisen die een minimumaantal werknemers 
vaststellen. Volgens artikel 15, lid 3, van dezelfde richtlijn controleren de lidstaten dat de 
eisen voldoen aan de voorwaarden van het discriminatieverbod, de noodzakelijkheid en de 
evenredigheid. 

Hieruit volgt dat de dienstenrichtlijn niet alle eisen verbiedt die een minimumaantal 
werknemers vaststellen, maar dat deze de lidstaten ertoe verplicht te onderzoeken of het 
minimumaantal werknemers niet-discriminerend, noodzakelijk en evenredig is met het 
nagestreefde doel. 

De eis om een minimumaantal personen in dienst te hebben, zoals in de aanbesteding van het 
Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese norm EN 15038, is als zodanig 
niet discriminerend. Bovendien verschaft indienster geen bewijs waaruit blijkt dat het 
vastgestelde aantal werknemers niet noodzakelijk is of niet in verhouding staat tot het 
nagestreefde doel (d.w.z. het garanderen van hoge kwaliteit van de vertaling van belangrijke 
documenten). 

Conclusie

Met het oog op het voorafgaande deelt de Commissie de zienswijze van indienster niet dat de 
oproep tot inschrijving door het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met 
vertaaldiensten onverenigbaar is met het EU-recht.


