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Θέμα: Αναφορά 1582/2010, του E.P, λιθουανικής καταγωγής, σχετικά με την 
αυθεντικότητα των διαφόρων γλωσσικών εκδόσεων της Συνθήκης της 
Λισαβόνας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ένα εδάφιο στη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με το οποίο 
υποστηρίζει ότι αρκετές γλωσσικές εκδόσεις δεν αντιστοιχούν μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, 
αναρωτιέται ποια είναι η αυθεντική έκδοση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η αναφορά

Ο αναφέρων αναρωτιέται ποια γλωσσική έκδοση της Συνθήκης της Λισαβόνας θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως η πρωτότυπη έκδοση στον βαθμό που υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των 
όρων που χρησιμοποιούνται στις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις. Καταλήγει επομένως στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδεχομένως μη αυθεντικά κείμενα της Συνθήκης. Αναφέρει ως 
παράδειγμα τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, ο οποίος 
απαριθμεί τα προϊόντα που υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον οποίο ο τίτλος του κεφαλαίου 6 έχει 
καταγραφεί με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες επίσημες γλώσσες.

Σε συμπλήρωμα της αναφοράς του, ο αναφέρων παραθέτει δύο ακόμη παραδείγματα, αφενός 
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τον τίτλο του κεφαλαίου 8 του ίδιου καταλόγου του παραρτήματος Ι της Συνθήκης, και 
αφετέρου την αναφορά σε «αγροτικές περιοχές» στην αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005, η οποία δεν ανταποκρίνεται στον όρο «γεωργικές περιοχές» που 
περιλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, στο άρθρο 39, παράγραφος 2, εδάφιο α ΣΛΕΕ. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Όπως επισημαίνει ο αναφέρων, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 55 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει: «Η παρούσα Συνθήκη συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην 
αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, 
ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, 
ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα 
κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά· κατατίθεται στο αρχείο της κυβερνήσεως της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, η οποία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση καθενός από τα άλλα 
υπογράφοντα κράτη».

Όπως προκύπτει από το άρθρο αυτό όλα τα κείμενα της κάθε γλώσσας είναι εξίσου 
αυθεντικά. Δεν υπάρχει επομένως κάποια έκδοση που είναι πιο αυθεντική από τις άλλες, ούτε 
κάποια πρωτότυπη έκδοση σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.

Στο ένα από τα παραδείγματα που παρατίθενται, οι όροι που χρησιμοποιούνται για τον τίτλο 
του κεφαλαίου 6 του καταλόγου του παραρτήματος Ι της Συνθήκης είναι στα γαλλικά, 
«Plantes vivantes et produits de la floriculture» και στα αγγλικά «Live trees and other plants; 
bulbs, roots and the like; cut flowers and ornemental foliage», ενώ οι άλλες γλωσσικές 
εκδόσεις ακολουθούν είτε τη μία είτε την άλλη έκφραση. 

Οι όροι είναι οι ίδιοι που περιλαμβάνονται ήδη στo πρωτότυπο της Συνθήκης της Ρώμης, στα 
γαλλικά και τα αγγλικά. 
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

Όπως επισημαίνει ο αναφέρων στην αναφορά του, και όπως μνημονεύεται ειδικά στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης, ο κατάλογος αυτός αναφέρεται στην «ονοματολογία των 
Βρυξελλών» που σήμερα ονομάζεται «συνδυασμένη ονοματολογία» (ΣΟ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και βασίζεται στη διεθνή σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και 
κωδικοποίησης των εμπορευμάτων που ονομάζεται «εναρμονισμένο σύστημα» (ΕΣ). Αυτή η 
συνδυασμένη ονοματολογία διέπεται σήμερα από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το 
κοινό δασμολόγιο1 και πληροί τόσο τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου και των 
στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης όσο και άλλες πολιτικές της ΕΕ που 
αφορούν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων. Η Επιτροπή παραπέμπει τον 
αναφέροντα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2010 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2010, 
περί τροποποίησης του παραρτήματος I του ανωτέρω κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου και στις τελευταίες «επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης 
ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (2011/C 137/01) που δημοσιεύθηκαν δυνάμει του 

                                               
1 ΕΕ C 137 της 6ης Μαΐου 2011, σ. 1.
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άρθρου 9, παράγραφος 1, του ανωτέρω κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, οι 
οποίες αποσαφηνίζουν την ερμηνεία που δίδεται στους όρους αυτούς στο δίκαιο της Ένωσης, 
καθώς και τη σχέση μεταξύ της συνδυασμένης ονοματολογίας και του εναρμονισμένου 
συστήματος.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:FR:PDF

Όσο για το παραπάνω παράδειγμα, ακόμη και αν οι δύο εκφράσεις (στα γαλλικά «Plantes 
vivantes et produits de la floriculture» και στα αγγλικά «Live trees and other plants; bulbs, 
roots and the like; cut flowers and ornemental foliage») διαφέρουν ως προς το ότι η πρώτη 
είναι πιο συνοπτική από τη δεύτερη, η οποία είναι πιο περιγραφική, δεν παύει να ισχύει ότι οι 
έννοιες που περιλαμβάνονται στον αγγλικό τίτλο αντιστοιχούν στις έννοιες του γαλλικού 
τίτλου και αντίστροφα.

Πράγματι, τα ζώντα φυτά και τα προϊόντα της ανθοκομίας («plantes vivantes et produits de la 
floriculture» στο γαλλικό κείμενο) αποτελούνται από ζώντα δέντρα και φυτά· βολβούς, ρίζες 
και όλα τα συναφή· κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα («Live trees and other 
plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornemental foliage» στο αγγλικό κείμενο).
Αντίστροφα, τα ζώντα δέντρα και φυτά· βολβοί, ρίζες και όλα τα συναφή· κομμένα άνθη και 
διακοσμητικά φυλλώματα («Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers 
and ornemental foliage» στο αγγλικό κείμενο) αντιστοιχούν στα ζώντα φυτά και τα προϊόντα 
της ανθοκομίας («plantes vivantes et produits de la floriculture» στο γαλλικό κείμενο).
Απόδειξη αυτού είναι ότι τα εν λόγω στοιχεία αντιστοιχούν στους υπότιτλους του κεφαλαίου 
6 της συνδυασμένης ονοματολογίας (υποκεφάλαια 0601, 0602, 0603 και 0604).

Σε κάθε περίπτωση, κατά πάγια νομολογία «η ανάγκη ενιαίας ερμηνείας των κοινοτικών 
κανονισμών αποκλείει τη μεμονωμένη θεώρηση του γράμματος μιας διατάξεως, απαιτεί δε, σε 
περίπτωση αμφιβολίας, την ερμηνεία και εφαρμογή της υπό το φως της διατυπώσεώς της στις
[…] άλλες γλώσσες»1. H νομολογία αυτή έχει κατά κύριο λόγο εφαρμογή σε μια διάταξη της 
Συνθήκης.

Το ίδιο ισχύει όσον αφορά το δεύτερο παράδειγμα που επικαλείται ο αναφέρων σχετικά με το 
κεφάλαιο 8 του ίδιου καταλόγου στο παράρτημα 1 της Συνθήκης και τον τίτλο του εν λόγω 
κεφαλαίου ο οποίος, σύμφωνα με τον αναφέροντα, διαφέρει στα γαλλικά και τα αγγλικά. Η 
γαλλική έκδοση της συνθήκης ορίζει «Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons» 
ενώ η αγγλική έκδοση αναφέρει: «Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit». Κάνει 
επίσης αναφορά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 
2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους 
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/20032.

Οι παρατηρήσεις του αναφέροντα σε αυτό το παράδειγμα δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός 
ότι στα γαλλικά ο όρος «nuts» μεταφράζεται «fruits à coques» (καρποί) και έτσι η αγγλική 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Δεκεμβρίου 1967, υπόθεση 19/67, Soziale Verzekeringsbank / Van 
Der Vecht, Συλλ., σ. 445.
2 ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16–99.
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έκφραση «Edible fruit and nuts» μπορεί απλά να μεταφραστεί «Βρώσιμα φρούτα», καθώς ο 
όρος «Fruits à coques» σημαίνει «καρποί, φρούτα». Πράγματι, σε αντίθεση με το αγγλικό
«nuts», το οποίο αποτελεί γενικό όρο για όλα τα φρούτα με κέλυφος ή με καρπό, δεν υπάρχει 
παρόμοιος όρος στα γαλλικά (βλ. τον ορισμό του όρου «nuts» στο αγγλο-γαλλικό/γαλλο-
αγγλικό λεξικό Collins).

Παραπέμπεται επίσης στη συνδυασμένη ονοματολογία (βλ. κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 861/2010 
της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2010, περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι του 
παραπάνω κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου) και τα υποκεφάλαιά του 0801 
και 0802.

Όσον αφορά το τελευταίο παράδειγμα σχετικά με την έννοια της «αγροτικής περιοχής» σε 
αντιδιαστολή με την έννοια της «γεωργικής περιοχής» που αναφέρεται στη Συνθήκη, η 
Επιτροπή τονίζει ότι η έννοια της «αγροτικής περιοχής» χρησιμοποιείται εδώ ως συνώνυμη 
της «γεωργικής περιοχής», όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παραπέμπει στην έννοια 
της Συνθήκης. Σε κάθε περίπτωση, η έκφραση αυτή δεν εμφανίζεται στο διατακτικό του 
κανονισμού αλλά σε αιτιολογική σκέψη.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή δεν μπορεί να υποδείξει ποια 
είναι η πρωτότυπη έκδοση της Συνθήκης στον βαθμό που το κάθε κείμενο στις διαφορετικές 
γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικό.


