
CM\870297HU.doc PE467.126v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.6.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: E.P. litván állampolgár által benyújtott 1582/2010. számú petíció a 
Lisszaboni Szerződés különböző nyelvi változatainak hitelességéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat a Lisszaboni Szerződés egy szakaszára, amely esetében 
véleménye szerint a különböző nyelvi változatok nem egyeznek egymással. A petíció 
benyújtójának ezért kétsége van afelől, hogy melyik nyelvi változat hiteles.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 1-jén. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció

A petíció benyújtója tudni szeretné, hogy a Lisszaboni Szerződés melyik nyelvi változatát 
kellene eredeti változatként elismerni, mivel különbségek vannak a különböző nyelvi 
változatokban használt kifejezések között. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy a 
Szerződésnek vannak nem hiteles változatai is. Példaként hozza fel a Szerződés I. 
mellékletében szereplő listát, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés III. 
címében foglalt rendelkezések hatálya alá tartozó termékeket sorolja fel, amelyben a 6. 
árucsoport megnevezése a különböző hivatalos nyelveken másként van megfogalmazva.

A petícióhoz benyújtott kiegészítésben a petíció benyújtója két másik példát hoz fel: egyrészt 
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szintén a Szerződés I. mellékletében szereplő lista 8. árucsoportjának megnevezését, másrészt 
az 1698/2005/EK rendelet (2) preambulumbekezdésében szereplő „vidéki területek” 
kifejezést, amely nem felel meg a Lisszaboni Szerződésben, az EUMSZ 39. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában szereplő „mezőgazdasági régiók” kifejezésnek. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Amint azt a petíció benyújtója pontosan meghatározza, az Európai Unióról szóló szerződés 
55. cikkének (1) bekezdése a következőket írja elő: „E szerződést, amely egyetlen eredeti 
példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, 
litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén 
nyelven készült, és amely e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, az 
Olasz Köztársaság Kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további aláíró 
állam kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.”

E cikkből következik, hogy az e nyelveken készült szövegek mindegyike hiteles. Tehát nem 
létezik olyan változat, amely a többinél hitelesebb lenne, sem egy adott nyelven készült 
eredeti változat.

Az említett példák közül az elsőben a szerződés I. mellékletében szereplő lista 6. 
árucsoportjának megnevezésében használt kifejezések franciául a következők: „Plantes 
vivantes et produits de la floriculture” (Élő növények és virágkertészeti termékek), angolul 
pedig a következők: „Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and 
ornemental foliage” (Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; 
vágott virágok és díszítőlombozat); a többi nyelvi változat vagy az egyik, vagy a másik 
megfogalmazást követi. 

Ezek a kifejezések megegyeznek azokkal, amelyek már a Római Szerződésben is is 
szerepeltek franciául és angolul. 
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

Amint azt a petíció benyújtója a petíciójában jelzi, és amint az a Szerződés I. mellékletében 
kifejezetten említésre kerül, ez a lista a „Brüsszeli Nómenklatúrára” utal, amelyet jelenleg az 
Európai Unió „Kombinált Nómenklatúrájának” (KN) neveznek; ennek alapja a „Harmonizált 
Rendszernek” (HR) nevezett, a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló Nemzetközi 
Egyezmény. Ezt a kombinált nómenklatúrát jelenleg a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, 
valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet1

állapítja meg, és egyszerre felel meg a közös vámtarifa, az Unió külkereskedelmi statisztikái, 
és az Uniónak az árubehozatalra vagy árukivitelre vonatkozó egyéb politikái 
követelményeinek. A Bizottság a petíció benyújtójának figyelmébe ajánlja a fent említett 
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2010. október 5-i 
861/2010/EU bizottsági rendeletet, valamint a fent említett 2658/87/EGK tanácsi rendelet 9. 
cikkének (1) bekezdése értelmében közzétett, az „Európai Unió Kombinált 
Nómenklatúrájának magyarázata” című dokumentumot (2011/C 137/01), amelyek pontosan 

                                               
1 HL C 137., 2011.5.6., 1. o.
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meghatározzák e kifejezések uniós jogi értelmezését, valamint a Kombinált Nómenklatúra és 
a Harmonizált Rendszer közötti kapcsolatot. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:HU:PDF

Ami a fent említett példát illeti, igaz ugyan, hogy a két kifejezés (franciául: „Plantes vivantes 
et produits de la floriculture” [Élő növények és virágkertészeti termékek], illetve angolul: 
„Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornemental foliage” 
[Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és 
díszítőlombozat]) annyiban különbözik egymástól, hogy az egyik tömörebb, mint a másik, 
inkább leíró jellegű megnevezés, ennek ellenére az angol címben szereplő fogalmak 
megegyeznek a francia címben szereplőkkel és fordítva.

Az élő növények és virágkertészeti termékek ugyanis élő növényeket és fákat; hagymákat, 
gyökereket és hasonlókat; vágott virágokat és díszítőlombozatot takarnak. Fordítva pedig az 
élő növények és fák; hagymák, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat élő 
növényeknek és virágkertészeti termékeknek felelnek meg. Ezt az is bizonyítja, hogy ezek az 
elemek a kombinált nómenklatúra 6. árucsoportja árualcsoportjainak felelnek meg (0601., 
0602., 0603. és 0604. árualcsoport). 

Mindenesetre az állandó ítélkezési gyakorlat szerint „a közösségi rendeletek egységes 
értelmezésének szükségessége kizárja a rendelkezés elszigetelt szemlélését, és arra kötelez, 
hogy azt kétség esetén a többi nyelvi változat fényében értelmezzük és alkalmazzuk”1. Főként 
ezt az ítélkezési gyakorlatot kell alkalmazni a Szerződés valamely rendelkezésére is.

Ugyanez igaz a petíció benyújtója által a Szerződés I. mellékletében szereplő ugyanezen lista 
8. árucsoportjával kapcsolatban felhozott második példára és ezen árucsoport megnevezésére 
is, amely a petíció benyújtójának véleménye szerint franciául és angolul eltér egymástól. A 
Szerződés francia nyelvű változatában „Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons” 
(Élelmezési célra alkalmas gyümölcsök; citrus- és dinnyefélék héja) szerepel, míg az angol 
nyelvű változatban „Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit” (Élelmezési célra 
alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja). Utal továbbá a közös agrárpolitika 
keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK 
és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK rendeletre2.

A petíció benyújtójának az ezzel a példával kapcsolatos észrevételei nem veszik figyelembe 
azt, hogy a „nuts” (dió) szó francia fordítása „fruits à coques” (csonthéjas gyümölcsök), ezért 
az angol „Edible fruit and nuts” kifejezés fordítható egyszerűen „Fruits comestibles”-nek
(élelmezési célra alkalmas gyümölcsök), mivel a „Fruits à coques” (csonthéjas gyümölcsök) 
gyümölcsnek („fruits”-nek) minősülnek. Ugyanis az angol „nuts” szóval ellentétben – amely 
az összes kemény héjú vagy csonthéjas gyümölcs gyűjtőneve – a franciában nem létezik 
hasonló kifejezés (lásd a „nuts” szó meghatározását az angol–francia, francia–angol nyelvű 

                                               
1 A Bíróságnak a 19/67. sz. Soziale Verzekeringsbank kontra Van Der Vecht ügyben 1967. december 5-én 
hozott ítélete, EBHT, 445. o.
2 HL L 30., 2009.1.31., 16–99. o.
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Robert&Collins szótárban).

Figyelmébe ajánlja továbbá a kombinált nómenklatúrát (lásd a fent említett 2658/87/EGK 
tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2010. október 5-i 861/2010/EU 
bizottsági rendeletet), és annak 0801. és 0802. árualcsoportjait.

Ami utolsó példát, a Szerződésben említett „mezőgazdasági régió”-val szemben a „vidéki 
terület” fogalmát illeti, a Bizottság hangsúlyozza, hogy a „vidéki terület” fogalmát itt a 
„mezőgazdasági régió” szinonimájaként használják, de semmi kétség afelől, hogy az a 
Szerződésben szereplő fogalomra utal. Mindenesetre ez a kifejezés nem a rendelet rendelkező 
részében, hanem egyik preambulumában jelenik meg. 

Következtetés

A fenti elemek figyelembevételével tehát a Bizottság nem tudja megnevezni, hogy a 
Szerződésnek melyik az eredeti változata, mivel a különböző nyelvi változatok mindegyike 
egyaránt hiteles.


