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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0701/2012, ktorú predkladá Adelina Chernaeva, bulharská štátna 
občianka, o nových požiadavkách na osvedčenie pre prekladateľské agentúry 
v Bulharsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície uvádza, že bulharský minister zahraničných vecí plánuje zaviesť 
niekoľko povinných požiadaviek pre prekladateľské agentúry vrátane vlastnenia osvedčenia 
DIN EN 15038-2006-08. Poukazuje na to, že podľa právnych predpisov EÚ je táto 
požiadavka povinná len pre spoločnosti, ktoré sú platcami DPH a ktoré pracujú na projektoch 
pre EÚ, alebo spolupracujú s rôznymi ministerstvami. Túto požiadavku považuje preto za 
neoprávnenú.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. októbra 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 30. januára 2013)

DIN EN 15038-2006-08 je európska norma, ktorej hlavné požiadavky sú tieto:

– prekladateľ by mal prekladať do svojho materinského jazyka a

– všetky písomné preklady musí overiť iný prekladateľ/editor (zásada „štyroch očí“).

Najskôr je potrebné pripomenúť, že súlad s európskou normou (EN) je vždy dobrovoľný.

Po druhé, malo by sa konštatovať, že predkladateľka petície protestuje proti zámeru 
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bulharského ministra zahraničných vecí zaviesť niekoľko povinných požiadaviek pre 
prekladateľské agentúry. V tejto fáze opatrenie nie je formálne prijaté, a preto pre 
prekladateľské agentúry v Bulharsku nepredstavuje právny záväzok.

Komisia preto v tejto fáze nemôže podniknúť žiadne ďalšie kroky v rámci tejto petície.

4. Odpoveď Komisie (REV) (doručená 28. augusta 2013)

V reakcii na dodatočné informácie od predkladateľky petície z 11. decembra 2012 by 
Európska komisia chcela predložiť tieto poznámky.

Predkladateľka petície upozornila na zmluvy medzi bulharským ministerstvom zahraničných 
vecí a podnikmi ponúkajúcimi prekladateľské služby. V týchto zmluvách sa stanovuje, že 
zhotoviteľ zavedie systém na kontrolu kvality s cieľom monitorovať kvalitu služieb 
poskytovaných podľa európskej normy EN 15038, na základe ktorej sa vyžaduje zamestnanie 
editora a dvoch filológov. Predkladateľka petície sa domnieva, že táto požiadavka nie je 
zlučiteľná s článkom 15 ods. 2 písm. f) smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu.

Aspekty petície v oblasti verejného obstarávania

Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, predkladateľka petície uvádza, že 24. apríla 2012 
Riaditeľstvo konzulárnych stykov ministerstva zahraničných vecí (MVnR) uverejnilo výzvu 
na nové zmluvy so spoločnosťami poskytujúcimi prekladateľské služby. Predkladateľka 
petície tvrdí, že bola navrhnutá štandardná zmluva obsahujúca požiadavky, ktoré nie sú 
zahrnuté v jedinom normatívnom akte vzťahujúcom sa na túto oblasť (zavedenie pravidiel 
týkajúcich sa právnych predpisov, osvedčenia a prekladu dokumentov a iných dokladov).
Podľa predkladateľky petície sa v článku 10 zmluvy uverejnenej na webovej lokalite MVnR 
vyžaduje, aby zhotoviteľ zamestnal aspoň dve osoby s vysokoškolským vzdelaním v oblasti 
jazykov na trvalý pracovný pomer a predložil o tom podporný dôkaz (požiadavka, ktorá 
nadobudne účinnosť od 1. júla 2013). Podľa predkladateľky petície je táto požiadavka sporná
a mala by sa zmeniť.

Vymedzenie technických špecifikácií a požiadaviek na verejné obstarávanie je v zásade 
výsadou verejných obstarávateľov, lebo sami sú schopní najlepšie určiť svoje potreby. Platí to 
za predpokladu, že požiadavky sú primerané a nediskriminačné. Pri vymedzovaní špecifikácií 
verejného obstarávania je verejným obstarávateľom umožnené určiť konkrétne podmienky, 
pokiaľ ide o každú samostatnú potrebu, pokiaľ sú v súlade s platnými právnymi predpismi 
a najmä s pravidlami verejného obstarávania. Útvary Komisie nie sú informované o obsahu 
osobitnej výzvy na predkladanie zákaziek, o ktorých sa zmienila predkladateľka petície.
Požiadavka, ktorou sa prekladateľská agentúra zaväzuje, aby mala aspoň dvoch zamestnancov 
s vysokoškolským vzdelaním, aby bola oprávnená zúčastniť sa na postupe verejného 
obstarávania týkajúcom sa podstatných zákaziek v oblasti prekladateľských služieb, sa nezdá 
byť sama osebe v rozpore s článkom 48 smernice 2004/18/ES alebo sa ňou neukladá 
neopodstatnená alebo neprimeraná záťaž na prekladateľské agentúry. Na základe dostupných 
informácií sa útvary Komisie nedomnievajú, že došlo k porušeniu pravidiel EÚ v oblasti 
verejného obstarávania.

Článok 15 ods. 2 písm. f) smernice o službách
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Členské štáty podľa článku 15 ods. 2 písm. f) smernice o službách skúmajú, či ich príslušné 
právne systémy podmieňujú prístup k činnosti v oblasti služieb alebo jej vykonávanie 
splnením požiadaviek, ktoré stanovujú minimálny počet zamestnancov. V článku 15 ods. 3 tej 
istej smernice sa stanovuje, že členské štáty overujú, či požiadavky uvedené v odseku 2 
spĺňajú podmienky nediskriminácie, nevyhnutnosti a proporcionality.

Z toho vyplýva, že smernicou o službách sa nezakazujú všetky požiadavky stanovujúce 
minimálny počet zamestnancov, ale ukladá sa ňou členským štátom povinnosť overiť, či je 
minimálny počet zamestnancov nediskriminačný, nevyhnutný a primeraný, pokiaľ ide 
o presadzovaný cieľ.

Požiadavka zamestnávať minimálny počet osôb, ako sa stanovuje vo výzve bulharského 
ministerstva zahraničných vecí na predkladanie zákaziek a v európskej norme EN 15038 je 
ako taká nediskriminačná. Okrem toho predkladateľka nepredložila žiaden dôkaz, z ktorého 
by vyplývalo, že stanovený počet zamestnancov je buď zbytočný, alebo neprimeraný, pokiaľ 
ide o presadzovaný cieľ (t. j. zabezpečenie vysokej kvality prekladov dôležitých 
dokumentov).

Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia nezastáva názor prekladateľky petície, že výzva 
na predkladanie ponúk od bulharského ministerstva zahraničných vecí v súvislosti 
s prekladateľskými službami nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ.


