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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1582/2010 af E.P., litauisk statsborger, om autenticiteten af de 
forskellige sprogversioner af Lissabontraktaten

1. Sammendrag

Andrageren fremhæver en passage i Lissabontraktaten, hvor han hævder, at forskellige 
sprogversioner ikke stemmer overens med hinanden. Med udgangspunkt heri er han i tvivl 
om, hvilken version der er autentisk.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. april i 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andragendet

Andrageren er i tvivl om, hvilken sprogversion af Lissabontraktaten der må antages at være 
den originale, i det omfang der er uoverensstemmelser mellem de udtryk, som anvendes i de 
forskellige sprogudgaver. Han udleder deraf, at der kunne findes ikkeautentiske traktattekster. 
Han nævner som eksempel listen i bilag I til traktaten over produkter, som er underkastet 
bestemmelserne i afsnit III i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvor titlen 
på kapitel 6 er affattet forskelligt på de forskellige officielle sprog.

I et supplement til andragendet giver andrageren to andre eksempler, dels titlen på kapitel 8 i 
samme liste i bilag I til traktaten, dels omtalen af "landdistrikter" i betragtning (2) i forordning 
(EF) nr. 1698/2005, som ikke skulle svare til udtrykket "landbrugsområder" i 
Lissabontraktaten, TEUF, artikel 39, stk. 2, litra a). 
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Kommissionens bemærkninger til andragendet

Som andrageren anfører, indeholder artikel 55, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union 
følgende bestemmelse: "Denne traktat, der er udarbejdet i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, 
engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, 
polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, 
hvilke tekster alle har samme gyldighed, deponeres i Den Italienske Republiks regerings 
arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet genpart til hver af de øvrige signatarstaters 
regeringer."

Det fremgår af denne artikel, at alle teksterne på alle sprogene har samme gyldighed. Der 
findes altså ingen udgave, som er mere autentisk end de andre, eller nogen originaludgave på 
et bestemt sprog.

I et af de nævnte eksempler er de anvendte termer i titlen på kapitel 6 i den liste, som indgår i 
bilag I til traktaten, på fransk "Plantes vivantes et produits de la floriculture" (levende planter 
og blomsterdyrkningens produkter) og på engelsk "Live trees and other plants; bulbs, roots 
and the like; cut flowers and ornemental foliage". 

Det er de udtryk, der oprindeligt allerede står i Romtraktaten på fransk og på engelsk. 
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

Som andrageren anfører i sit andragende, og som det udtrykkelig er nævnt i bilag I til 
traktaten, henviser denne liste til Bruxellesnomenklaturen, der nu kaldes EU's kombinerede 
nomenklatur (KN), som er baseret på den internationale konvention om det harmoniserede 
varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, benævnt "harmoniseret system" (HS). Denne 
kombinerede nomenklatur er fastlagt ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 
1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif1 og opfylder kravene i den 
fælles toldtarif, statistikkerne over EU's handel med tredjelande og andre af EU's politikker, 
der vedrører indførsel og udførsel af varer. Kommissionen henviser til sin forordning (EU) nr. 
861/2010 af 5. oktober 2010 om ændring af bilag I til Rådets ovennævnte forordning (EØF) 
nr. 2658/87 og til de seneste forklarende bemærkninger til De Europæiske Unions 
kombinerede nomenklatur (2011/C 137/01) offentliggjort i medfør af artikel 9, stk. 1, i Rådets 
ovenfor omhandlede forordning (EØF) nr. 2658/87, hvori fortolkningen af disse udtryk i EU-
ret og forbindelsen mellem den kombinerede nomenklatur og det harmoniserede system 
fastlægges. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:FR:PDF

Hvad angår ovennævnte eksempel, er der - selv om de to udtryk (på fransk "Plantes vivantes 
et produits de la floriculture" (levende planter og blomsterdyrkningens produkter) og på 
engelsk "Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornemental 
foliage") er forskellige, eftersom det ene er mere koncentreret og det andet mere beskrivende -
ingen tvivl om, at begreberne i den engelske titel svarer til begreberne i den franske titel og 

                                               
1 EUT C 137 af 6.5.2011, s. 1.
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omvendt.

For levende planter og blomsterdyrkningens produkter omfatter levende planter og træer, 
blomsterløg, rødder og lignende, afskårne blomster og dekorative blade. Omvendt svarer 
levende planter og træer, blomsterløg, rødder og lignende, afskårne blomster og dekorative 
blade til levende planter og blomsterdyrkningens produkter. Som bevis gøres opmærksom på, 
at disse angivelser svarer til underafsnittene i den kombinerede nomenklaturs kapitel 6 
(underafsnit 0601, 0602, 0603 og 0604). 

Under alle omstændigheder er det fast retspraksis, at nødvendigheden af en ensartet 
fortolkning af fællesskabsforordningerne udelukker, at en bestemmelses ordlyd betragtes 
isoleret, og kræver i tvivlstilfælde, at fortolkningen og anvendelsen sker i lyset af versionerne 
af de andre sprog1. Denne retspraksis gælder så meget mere for en bestemmelse i traktaten.

Det forholder sig på samme måde med andragerens andet eksempel vedrørende kapitel 8 i 
samme liste i bilag I til traktaten og titlen på dette kapitel, der ifølge andrageren er forskellig 
på fransk og på engelsk. I den fransksprogede udgave af traktaten står der "Fruits comestibles; 
écorces d'agrumes et de melons" (spiselige frugter; skaller af meloner og citrusfrugter) og i 
den engelske version "Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit". Der henvises
ligeledes til forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 
247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/20032.

I andragerens bemærkninger til dette eksempel tages ikke hensyn til, at udtrykket "nuts" på 
fransk oversættes med "fruits à coques" (skalfrugter), dvs. at det engelske udtryk "Edible fruit 
and nuts" ganske enkelt kan oversættes med "Fruits comestibles" (spiselige frugter), eftersom 
"Fruits à coques" (skalfrugter) er frugter. Som bekendt er det engelske ord "nuts" et 
overbegreb for alle frugter med skal, men derimod findes der ikke et tilsvarende udtryk på 
fransk (jf. definitionen af "nuts" i ordbogen Robert & Collins engelsk/fransk, fransk/engelsk).

Der henvises ligeledes til den kombinerede nomenklatur (jf. Kommissionens forordning (EU) 
nr. 861/2010 af 5. oktober 2010 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 
2658/87) og dens underafsnit 0801 og 0802.

Med hensyn til det sidste eksempel vedrørende begrebet "landdistrikter" i modsætning til 
begrebet "landbrugsområder" i traktaten skal Kommissionen understrege, at "landdistrikter" 
her anvendes som synonym for "landbrugsområder", men at der ikke kan være tvivl om, at der 
henvises til begrebet i traktaten. Under alle omstændigheder forekommer dette udtryk ikke i 
dispositive del af forordningen, men i en betragtning. 

Konklusion

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen altså ikke angive, hvilken udgave af traktaten 
der er den originale, eftersom alle teksterne på alle sprogene har samme gyldighed."

                                               
1 Domstolens dom af 5.12.1967, sag 19/67, Soziale Verzekeringsbank / Van Der Vecht, sml. s. 445.
2 EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16-99.
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