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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0701/2012, adresată de Adelina Cernaeva, de cetățenie bulgară, privind 
noile cerințe de certificare pentru agențiile de traducere din Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționara relatează că ministrul afacerilor externe din Bulgaria intenționează să introducă o 
serie de cerințe obligatorii pentru agențiile de traducere, printre care și cerința ca fiecare 
agenție să dețină certificarea DIN EN 15038-2006-08. Petiționara afirmă că, în conformitate 
cu legislația UE, certificarea nu este obligatorie decât pentru întreprinderile plătitoare de TVA 
care desfășoară proiecte UE sau cooperează cu diferite ministere. Prin urmare, petiționara 
consideră că această cerință este nejustificată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

DIN EN 15038-2006-08 este un standard european ale cărui cerințe principale sunt după cum 
urmează:

- un traducător ar trebui să traducă în limba sa maternă și 

- toate traducerile scrise trebuie verificate de către un alt traducător/redactor („principiul celor 
patru ochi”). 

În primul rând, trebuie reamintit faptul că respectarea standardului european (EN) este 
întotdeauna facultativă. 



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

RO

În al doilea rând, trebuie observat faptul că petiționara protestează împotriva intenției 
ministrului afacerilor externe din Bulgaria de a introduce o serie de cerințe obligatorii pentru 
agențiile de traducere. În această etapă, măsura nu a fost încă adoptată în mod oficial și nu 
creează, astfel, niciun fel de obligații juridice pentru agențiile de traducere din Bulgaria.

Astfel, în această etapă, Comisia nu poate lua nicio măsură ulterioară în contextul acestei 
petiții.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 august 2013

Comisia Europeană ar dori să formuleze următoarele observații cu privire la informațiile 
suplimentare furnizate de petiționară la 11 decembrie 2012. 

Petiționara a adus în discuție contracte semnate de Ministerul Afacerilor Externe din Bulgaria 
cu companii care oferă servicii de traducere. Potrivit acestor contracte, contractantul va pune 
în aplicare un sistem de control al calității, în vederea monitorizării calității serviciilor 
furnizate în baza standardului european EN 15038, care impune angajarea unui redactor și a 
doi filologi. Petiționara consideră că această cerință este incompatibilă cu articolul 15 
alineatul (2) litera (f) din Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne.

Aspecte ale petiției legate de procedurile de achiziții publice

În ceea ce privește procedurile de achiziții publice, petiționara arată că, la 24 aprilie 2012, 
Direcția de relații consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MVnR) a lansat un 
apel la noi contracte cu companii care furnizează servicii de traducere. Petiționara susține că a 
fost elaborat un contract standard, care conține cerințe neprevăzute de singurul act normativ 
din acest domeniu (normele de implementare privind legalizarea, autentificarea și traducerea 
documentelor și a altor texte). Petiționara susține că articolul 10 din contract, astfel cum este 
publicat pe pagina de internet a MVnR, prevede obligația contractantului de a angaja cel puțin 
două persoane cu studii universitare în domeniul limbilor străine, cu contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată, precum și de a prezenta documente justificative în acest sens (cerința 
urmând să intre în vigoare la 1 iulie 2013). În opinia petiționarei, această condiție este una 
controversată și ar trebui contestată.

Definirea specificațiilor tehnice și a cerințelor privind procedurile de atribuire este, în 
principiu, o prerogativă a autorităților contractante, acestea fiind cele mai în măsură să își 
stabilească propriile nevoi. Acest lucru se aplică în cazul în care cerințele sunt echilibrate și 
nediscriminatorii. La definirea specificațiilor privind procedurile de atribuire, autorităților 
contractante au dreptul să determine condițiile particulare pentru fiecare nevoie individuală, 
atât timp cât respectă legislația aplicabilă și, în special, normele privind achizițiile publice. 
Serviciile Comisiei nu cunosc conținutul apelului la contracte menționat de către petiționară. 
Totuși, o cerință care obligă o agenție de traduceri să aibă cel puțin doi angajați cu studii 
universitare pentru a fi eligibilă să participe la procedura de atribuire a unor contracte 
substanțiale pentru servicii de traducere nu pare, ca atare, să contravină articolului 48 din 
Directiva 2004/18/CE sau să impună o sarcină nejustificată sau disproporționată asupra 
agențiilor de traduceri. Pe baza informațiilor disponibile, serviciile Comisiei nu consideră că 
au fost încălcate normele UE privind achizițiile publice.
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Articolul 15 alineatul (2) litera (f) din Directiva privind serviciile

Potrivit articolului 15 alineatul (2) litera (f) din Directiva privind serviciile, statele membre 
analizează dacă, potrivit sistemelor lor juridice, accesul la o activitate de servicii sau 
exercitarea acestei activități depinde de respectarea unor cerințe ce impun un număr minim de 
angajați. Articolul 15 alineatul (3) din aceeași directivă prevede că statele membre verifică 
dacă cerințele îndeplinesc condițiile de nediscriminare, necesitate și proporționalitate. 

Așadar, Directiva privind serviciile nu interzice toate cerințele care stabilesc un număr minim 
de angajați, însă impune statelor membre obligația de a analiza aspectul dacă numărul minim 
de angajați este nediscriminatoriu, necesar și proporțional cu obiectivul urmărit. 

Obligația de a angaja un număr minim de persoane, astfel cum este prevăzută în apelul la 
contracte al Ministerului Afacerilor Externe din Bulgaria și în standardul european EN 15038 
este, ca atare, nediscriminatorie. Mai mult, petiționara nu aduce nicio dovadă care să arate că 
numărul de angajați stabilit este inutil sau disproporționat cu obiectivul urmărit (acela de a 
asigura calitatea ridicată a traducerilor unor documente importante). 

Concluzie

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia nu împărtășește opinia petiționarei, potrivit 
căreia apelul lansat de Ministerul Afacerilor Externe din Bulgaria privind contractele pentru 
servicii de traducere este incompatibil cu dreptul Uniunii Europene.


