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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0701/2012, którą złożyła Adelina Chernaeva (Bułgaria) w sprawie
nowych wymogów w zakresie certyfikacji agencji tłumaczeń w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje, że bułgarski minister spraw zagranicznych zamierza 
wprowadzić szereg obowiązkowych wymogów dla agencji tłumaczeń, w tym obowiązek 
posiadania certyfikatu DIN EN 15038-2006-08. Zaznacza ona, że na mocy prawodawstwa UE 
obowiązek ten dotyczy tylko przedsiębiorstw płacących VAT i świadczących usługi 
w ramach projektów UE lub dla różnych ministerstw. Dlatego składająca petycję uznaje 
wymóg ten za nieuzasadniony.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Certyfikat DIN EN 15038-2006-08 jest normą europejską, której główne wymogi obejmują:

- tłumacz powinien tłumaczyć na swój język ojczysty oraz

- wszystkie tłumaczenia pisemne muszą zostać sprawdzone przez innego tłumacza lub 
weryfikatora (zasada dwóch par oczu).

Po pierwsze należy przypomnieć, iż przestrzeganie normy europejskiej (EN) nie jest 
obowiązkowe.
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Po drugie należy zauważyć, iż składająca petycję wyraża sprzeciw wobec zamiaru 
wprowadzenia przez bułgarskiego ministra spraw zagranicznych szeregu obowiązkowych 
wymogów dla agencji tłumaczeń. Do chwili obecnej nie przyjęto formalnie żadnych środków 
w tej kwestii, zatem na bułgarskich agencjach tłumaczeń nie spoczywają żadne zobowiązania 
prawne.

W związku z powyższym na tym etapie Komisja nie może podjąć dalszych działań w ramach 
przedmiotowej petycji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

W odpowiedzi na dodatkowe informacje przekazane w dniu 11 grudnia 2012 r. przez 
składającą petycję Komisja Europejska chciałaby przedstawić następujące uwagi.

Składająca petycję poinformowała o umowach zawieranych między bułgarskim 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych a przedsiębiorstwami świadczącymi usługi 
tłumaczeniowe. Umowy te przewidują konieczność wdrożenia przez wykonawcę systemu 
kontroli jakości w celu monitorowania jakości usług świadczonych zgodnie z normą 
europejską EN 15038, która wprowadza wymóg zatrudnienia redaktora i dwóch filologów. 
Zdaniem składającej petycję wymóg ten jest sprzeczny z art. 15 ust. 2 lit. f) dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.

Aspekty petycji związane z udzielaniem zamówień publicznych

W odniesieniu do kwestii udzielania zamówień publicznych składająca petycję informuje, że 
w dniu 24 kwietnia 2012 r. Dyrekcja ds. Stosunków Konsularnych w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych ogłosiła zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia nowych umów 
z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi tłumaczeniowe. Składająca petycję twierdzi, że 
przygotowano projekt standardowej umowy zawierającej wymogi, które nie są przewidziane 
w jedynym akcie normatywnym odnoszącym się do tej dziedziny (w przepisach 
wykonawczych dotyczących ustawodawstwa, certyfikacji i tłumaczenia dokumentów i innych
tekstów). Jej zdaniem zgodnie z art. 10 tej umowy, którą opublikowano na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na wykonawcy spoczywa wymóg 
zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony co najmniej dwóch osób 
posiadających wyższe wykształcenie filologiczne, jak również przedstawienia dowodów 
potwierdzających ten fakt (wymóg, który wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013 r.). Składająca 
petycję uważa, że wymóg ten może budzić wątpliwości i należy go zakwestionować.

Określenie specyfikacji technicznych i wymogów przetargowych jest zasadniczo przywilejem 
instytucji zamawiających, które mogą najlepiej zdefiniować własne potrzeby. Zasada ta 
obowiązuje pod warunkiem, że wymogi te są proporcjonalne i niedyskryminujące. Definiując 
specyfikacje przetargowe, instytucje zamawiające mogą określić szczegółowe warunki 
w odniesieniu do każdej konkretnej potrzeby, o ile warunki te są zgodne z właściwymi 
przepisami, w szczególności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Służby 
Komisji nie znają treści tego konkretnego zaproszenia do składania ofert, o którym wspomina
składająca petycję. Wydaje się jednak, że wymóg, zgodnie z którym agencja tłumaczeń musi 
zatrudniać co najmniej dwóch pracowników z wyższym wykształceniem, aby kwalifikować 
się do udziału w procedurze przetargowej dotyczącej znaczących umów o świadczenie usług 
tłumaczeniowych, nie jest sam w sobie sprzeczny z art. 48 dyrektywy 2004/18/WE ani nie 
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wiąże się z nieuzasadnionym bądź nieproporcjonalnym obciążeniem dla agencji tłumaczeń. 
Na podstawie dostępnych informacji służby Komisji nie stwierdzają naruszenia przepisów UE 
dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Art. 15 ust. 2 lit. f) dyrektywy usługowej

Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. f) dyrektywy usługowej państwa członkowskie sprawdzają, czy 
w ramach ich systemu prawnego podejmowanie lub prowadzenie działalności usługowej jest 
uzależnione od spełnienia wymogów określających minimalną liczbę pracowników. Art. 15 
ust. 3 tej samej dyrektywy przewiduje konieczność sprawdzania przez państwa członkowskie, 
czy wymogi te spełniają warunki niedyskryminacji, konieczności i proporcjonalności.

Oznacza to, że w dyrektywie usługowej nie wprowadzono zakazu stosowania jakichkolwiek 
wymogów określających minimalną liczbę pracowników, lecz nałożono na państwa 
członkowskie obowiązek sprawdzenia, czy wymóg dotyczący minimalnej liczby 
pracowników spełnia kryteria niedyskryminacji, konieczności i proporcjonalności względem 
wyznaczonego celu.

Wymóg zatrudnienia minimalnej liczby osób, zawarty m.in. w zaproszeniu do składania ofert 
ogłoszonym przez bułgarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz w normie europejskiej 
EN 15038, jako taki nie jest dyskryminacyjny. Ponadto składająca petycję nie dostarczyła 
żadnego dowodu, który wskazywałby, że określona liczba pracowników jest zbędna lub 
nieproporcjonalna względem wyznaczonego celu (tj. zapewnienia wysokiej jakości tłumaczeń 
ważnych dokumentów).

Wniosek

W związku z powyższym Komisja nie podziela opinii składającej petycję, że ogłoszone przez 
bułgarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaproszenie do składania ofert na świadczenie 
usług tłumaczeniowych jest sprzeczne z prawem UE.


