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Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1582/2010, внесена от E.P, с литовско гражданство, относно 
различните езикови версии на Договора от Лисабон

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва пасаж от Договора от Лисабон, в който според него 
няколко езикови версии не си съответстват. Той смята, че това поставя под въпрос коя 
от версиите е автентична.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Петицията

Вносителят на петицията си задава въпроса коя от езиковите версии на Договора от 
Лисабон следва да бъде призната като оригинална версия, тъй като съществуват 
различия между термините, използвани в различните езикови версии. От това той 
прави заключение, че съществуват неавтентични текстове на Договора. Той дава 
пример със списъка, фигуриращ в приложение I към Договора, в който се изброяват 
продуктите, попадащи под разпоредбите на дял III от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, в който заглавието на глава 6 е формулирано по различен начин на 
официалните езици.

В допълнение към своята петиция вносителят дава други два примера, от една страна 
заглавието на глава 8 от същия списък, фигуриращ в приложение I към Договора, и от 
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друга страна, упоменаването „селски райони“ в съображение (2) от Регламент (EО) 
№ 1698/2005, което според него не отговаря на термина „селскостопански райони“, 
фигуриращ в Договора от Лисабон, в член 39, параграф 2), буква а) от ДФЕС.

Бележки на Комисията относно петицията

Както уточнява вносителят на петицията, член 55, параграф 1 от Договора за 
Европейския съюз предвижда: „Настоящият договор, съставен в единствен оригинал 
на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, 
латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, румънски, полски, 
португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, 
като текстовете на всички тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите 
на правителството на Италианската република, което изпраща препис до всяко от 
правителствата на останалите подписали Договора държави.“

От този член следва, че всички текстове на всички тези езици са еднакво автентични. 
Следователно не съществува версия, която е по-автентична от другите, нито 
оригинална версия на точно определен език.

В един от посочените примери използваните в заглавието на глава 6 от списъка  
термини, фигуриращ в приложение I, на френски са: „Plantes vivantes et produits de la 
floriculture“, а на английски – „Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut 
flowers and ornemental foliage“, като останалите езикови версии следват или единия, 
или другия израз.

Тези термини фигурират на френски и английски език още от началото в Договорите от 
Рим. 
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_EN_0001.tif
http://eur-
lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_XM_0786_x1010x.pdf

Както вносителят посочва в своята петиция и както това е изрично посочено в 
приложение I към Договора, този списък препраща към „Брюкселската номенклатура“, 
наричана днес „Комбинирана номенклатура“ (КН) на Европейския съюз, която се 
основава на Международната конвенция за хармонизирана система за описание и 
кодиране на стоките, наричана „Хармонизирана система“ (ХС). Тази комбинирана 
номенклатура днес e установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 
1987 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1и 
изпълнява едновременно изискванията на общата митническа тарифа, на статистиката 
на външната търговия на Съюза и други политики на ЕС, свързани с вноса или износа 
на стоки. Комисията препраща вносителя на петицията към Регламент (ЕС) № 861/2010 
на Комисията от 5 октомври 2010 г. за изменение на споменатото по-горе приложение I 
към регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета и към последните „Обяснителни бележки 
към комбинираната номенклатура на Европейския съюз“ (2011/C 137/01), публикувани 
съгласно член 9, параграф 1 от споменатия по-горе Регламент (ЕИО) № 2658/87 на 
Съвета, които уточняват тълкуванието на тези термини в правото на Съюза, както и 

                                               
1 ОВ С 137, от 6 май 2011 г., стр. 1.
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връзката между Комбинираната номенклатура и Хармонизираната система. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:FR:PDF

Що се отнася до цитирания по-горе пример, въпреки че двата израза (на френски 
„Plantes vivantes et produits de la floriculture“ и на английски „Live trees and other plants; 
bulbs, roots and the like; cut flowers and ornemental foliage“) се различават в това, че 
единият е по-сбит от другия, който е по-описателен, което не променя факта, че 
понятията в заглавието на английски език отговарят на тези в заглавието на френски и 
обратно.

В действителност, живите растения и цветарските продукти представляват живи 
дървета и други растения; луковици, корени и други подобни; рязан цвят и декоративни 
листа. И обратно, живите дървета и растения; луковици, корени и други подобни; рязан 
цвят и декоративни листа отговарят на живите растения и цветарски продукти. За 
доказателство се посочва, че тези елементи отговарят на подзаглавията на Глава 6 от 
Комбинираната номенклатура (подглави 0601, 0602, 0603 и 0604). 

Във всеки случай, според постоянната съдебна практика „необходимостта от еднакво 
тълкуване на регламентите на Общността изключва изолираното разглеждане на 
текста на дадена разпоредба и изисква в случай на съмнение тя да се тълкува и 
прилага в светлината на […] другите езикови редакции“1. Тази съдебна практика се 
прилага a fortiori по отношение на разпоредба на Договора.

Същото се отнася и за втория пример, приведен от вносителя на петицията, относно 
глава 8 от същия списък в приложение I към Договора и заглавието на тази глава, в 
която според вносителя френската и английската версии се различават. Версията на 
френски език уточнява „Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons“, а във 
версията на английски език се посочва: „Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus 
fruit“. Той се позовава и на Регламент (ЕО) № 73/2009 от 19 януари 2009 година за 
установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на 
земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, 
(EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/20032.

В коментарите на вносителя на петицията относно този пример не се отчита фактът, че 
терминът „nuts“ е преведен на френски като „fruits à coques“, като по този начин 
английският израз „Edible fruit and nuts“ може просто да се преведе с „Fruits 
comestibles“, тъй като „Fruits à coques“ са „fruits“. В действителност, за разлика от 
английското „nuts“, което е общ термин за всички черупкови плодове, на френски не 
съществува същият термин (вж. определението на термина „nuts“ в английско-
френския и френско-английския речник Robert et Collins).

Вносителят се препраща също така към комбинираната номенклатура (вж. Регламент 
(ЕС) № 861/2010 за изменение на приложение I към горепосочения Регламент (CEE) 

                                               
1 Решение на Съда от 5 декември 1967 г. по дело 19/67, Soziale Verzekeringsbank/Van Der Vecht, Rec., 

стр. 445.
2 ОВ L 30 от 31.1.2009 г., стр. 16–99.
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№ 2658/87 на Съвета) и неговите подглави 0801 и 0802.

Що се отнася до последния пример, свързан с понятието „селски район“ за разлика от 
понятието „селскостопански район“, посочен в Договора, Комисията подчертава, че 
понятието „селски район“ тук се употребява като синоним на „селскостопански район“, 
но няма никакво съмнение, че се отнася за понятието от Договора. Във всеки случай, 
този израз не фигурира в диспозитива на регламента, а в съображение. 

Заключение

Предвид изложените по-горе обстоятелства, Комисията не може да посочи коя е 
оригиналната версия на Договора, тъй като всеки от текстовете на различните езици е 
еднакво автентичен.


