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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: M. R. holland állampolgár által benyújtott 1489/2012. számú petíció 
diplomája elismerése céljából annak egy németen kívüli egyéb nyelvre való 
lefordításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki szeretné képesítését Ausztriában elismertetni – arról számol be, 
hogy az osztrák hatóságok ragaszkodnak az okmány német fordításához. Rámutat, hogy más 
országokban, így például Belgiumban és Hollandiában az angol fordításokat egyre szélesebb 
körben fogadják el. Szeretné megtudakolni, hogy a kérdéses ország nyelvén készült fordításra 
irányuló követelmény összhangban áll-e az uniós joggal, és azzal érvel, hogy a képesítések 
angol nyelven történő elfogadása Európa-szerte elősegítené a szabad mozgást, és a hiteles 
fordítás költségeinek megtakarítását eredményezné.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója által két másik nyelv elfogadásával kapcsolatban közölt információk két 
idegen nyelv oktatási rendszeren belüli tanítására, és nem azok közigazgatásban való 
használatára vonatkoznak.

A diplomák elismerése tekintetében a Bizottság általánosságban meg kívánja jegyezni, hogy 
az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke értelmében az Unió csak a Szerződésekben 
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ráruházott hatáskörök határain belül járhat el. Az oktatás területén az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 165. cikke rendelkezik arról, hogy az Unió a tagállamok közötti 
együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és 
kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben 
tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó 
hatáskörét. Ennek megfelelően az egyetemi diplomák oktatáshoz való hozzáférést 
meghatározó elismerése a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Következtetés

Az uniós jogban nem létezik olyan kötelező erejű szabály, amelynek alapján a tagállamok 
kötelesek lennének elfogadni külföldi dokumentumok angol nyelvű fordítását a saját 
közigazgatásuk hivatalos nyelvére/nyelveire való fordítás helyett.


