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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

10.6.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1582/2010 dėl Lisabonos sutarties tekstų įvairiomis kalbomis 
autentiškumo, kurią pateikė Lietuvos pilietis E. P.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į Lisabonos sutarties ištrauką ir įtaria, kad Sutarties 
tekstai keliomis kalbomis skiriasi. Tuo remdamasis jis nurodo nesuprantantis, kuri teksto 
versija yra autentiška.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas klausia, kokia kalba parašytas Lisabonos sutarties tekstas turėtų būti 
pripažintas originalia versija, nes tekstai įvairiomis kalbomis skiriasi. Todėl jis daro išvadą, 
kad yra neautentiškų Sutarties tekstų. Kaip pavyzdį jis nurodo Sutarties I priede pateikiamą 
sąrašą – jame išvardyti produktai, kuriems taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
III antraštinės dalies nuostatos, o šio sąrašo 6 skyriaus antraštė įvairiomis oficialiomis 
kalbomis skiriasi.

Papildydamas savo peticiją peticijos pateikėjas nurodo kitus du pavyzdžius: to paties Sutarties 
I priedo sąrašo 8 skyriaus antraštę ir Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 2 konstatuojamojoje 
dalyje pateikiamą nuorodą „kaimo vietovės“, kuri neatitinka termino „žemės ūkio regionai“, 
pateikiamo Lisabonos sutartyje ir SESV 39 straipsnio 2 dalies a punkte. 
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Komisijos pastabos dėl peticijos

Kaip nurodo peticijos pateikėjas, Europos Sąjungos sutarties 55 straipsnio 1 dalyje 
numatoma: Ši vienu originaliu egzemplioriumi sudaryta Sutartis, kurios tekstai airių, anglų, 
bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, 
portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis 
turi vienodą teisinę galią, deponuojama Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, kuri po 
vieną patvirtintą kopiją persiunčia kiekvienai valstybės signatarės vyriausybei.

Remiantis šiuo straipsniu visi tekstai kiekviena kalba turi vienodą teisinę galią. Todėl viena 
versija nėra autentiškesnė už kitą ir nėra originalios versijos konkrečia kalba.

Viename nurodytų pavyzdžių terminai, minimi Sutarties I priede pateikiamo sąrašo 6 skyriaus 
antraštėje, prancūzų kalba yra Plantes vivantes et produits de la floriculture, o anglų kalba –
Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornemental foliage; 
tekstuose kitomis kalbomis remiamasi arba vienu, arba kitu apibūdinimu. 

Šie terminai prancūzų ir anglų kalbomis jau iš pat pradžių pateikiami Romos sutartyje. 
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

Kaip peticijos pateikėjas mini peticijoje ir kaip aiškiai nurodoma Sutarties I priede, šis sąrašas 
grindžiamas Briuselio nomenklatūra, šiuo metu vadinama Europos Sąjungos Kombinuotąja 
nomenklatūra (KN), parengta remiantis Tarptautine suderintos prekių aprašymo ir kodavimo 
sistemos konvencija, vadinama Suderinta sistema (SS). Ši Kombinuotoji nomenklatūra šiuo 
metu nustatyta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir 
statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo1 ir atitinka Bendrojo muitų tarifo, 
Sąjungos išorės prekybos statistikos ir kitų Sąjungos prekių importo ir eksporto politikos 
krypčių reikalavimus. Komisija peticijos pateikėjui nurodo remtis 2010 m. spalio 5 d. 
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, kuriuo iš dalies keičiamas minėto Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas, ir naujausiais Europos Sąjungos Kombinuotosios 
nomenklatūros paaiškinimais (2011/C 137/01), paskelbtais pagal minėto Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 2658/87 9 straipsnio 1 dalį, kuriuose patikslinamas Europos Sąjungos teisėje 
pateikiamas šių terminų aiškinimas bei Kombinuotosios nomenklatūros ir Suderintos sistemos 
ryšys. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:FR:PDF

Dėl nurodyto pavyzdžio pažymėtina, kad nors abu apibūdinimai (prancūzų kalba – Plantes 
vivantes et produits de la floriculture (augantys augalai ir gėlininkystės produktai), anglų 
kalba – Live trees and other plants (augantys augalai ir medžiai); bulbs, roots and the like 
(svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys); cut flowers and ornemental foliage 
(skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai) skiriasi – vienas glaustesnis, kitas daugiau 
aprašomasis, neabejotina, kad antraštėje anglų kalba pateikiamos sąvokos atitinka sąvokas, 
pateikiamas antraštėje prancūzų kalba, ir atvirkščiai.

                                               
1 OL C 137, 2011 5 6, p. 1.
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Iš tikrųjų augantys augalai ir gėlininkystės produktai – tai augantys augalai ir medžiai, 
svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys, skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai. 
Iš atvirkščiai – augantys augalai ir medžiai, svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys, 
skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai atitinka sąvoką „augantys augalai ir gėlininkystės 
produktai“. Tai rodo, kad ši informacija atitinka Kombinuotosios nomenklatūros 6 skyriaus 
antraštines dalis (0601, 0602, 0603 ir 0604 poskirsniai). 

Bet kokiu atveju nusistovėjusioje teismų praktikoje nurodoma, kad Bendrijos reglamentus 
būtina aiškinti vienodai, todėl negalima nuostatos teksto vertinti atskirai, atvirkščiai, kilus 
abejonei jį aiškinti ir taikyti reikia atsižvelgiant į jo versijas kitomis oficialiosiomis kalbomis1. 
Ši teismų praktika a fortiori taikoma Sutarties nuostatai.

Tą patį galima pasakyti apie antrąjį peticijos pateikėjo pateiktą pavyzdį, susijusį su Sutarties 
I priede pateikiamo sąrašo 8 skyriumi ir šio skyriaus antrašte, kuri, pasak peticijos pateikėjo, 
prancūzų ir anglų kalbomis skiriasi. Sutarties versijoje prancūzų kalba nurodoma Fruits 
comestibles (valgomieji vaisiai); écorces d'agrumes et de melons“ (citrusų vaisių ir melionų 
žievelės ir luobos), o versijoje anglų kalba nurodoma „Edible fruit and nuts (valgomieji 
vaisiai ir riešutai); peel of melons or citrus fruit (citrusų vaisių arba melionų žievelės ir 
luobos). Peticijos pateikėjas taip pat nurodo 2009 m. sausio 19 d. Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą 
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies 
keičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir 
panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/20032.

Peticijos pateikėjo pastabose dėl šio pavyzdžio neatsižvelgiama į tai, kad terminas nuts į 
prancūzų kalbą verčiamas fruits à coques, taigi angliškas posakis Edible fruit and nuts gali 
būti paprasčiausiai verčiamas Fruits comestibles, nes Fruits à coques yra fruits. Iš tikrųjų 
kitaip negu anglų kalboje, kurioje terminu nuts bendrai vadinami visi vaisiai su lukštu ar 
kevalu, prancūzų kalboje panašaus termino nėra (žr.  termino nuts apibrėžtį anglų–prancūzų, 
prancūzų–anglų kalbų žodyne Robert et Collins.

Taip pat rekomenduojama remtis Kombinuotąja nomenklatūra (žr.  2010 m. spalio 5 d. 
Komisijos reglamentą (ES) Nr. 861/2010, kuriuo iš dalies keičiamas minėto Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas) ir jos 0801 bei 0802 poskyriais.

Aptardama paskutinį pavyzdį, susijusį su sąvoka „kaimo vietovė“, kuri neatitinka Sutartyje 
minimos sąvokos „žemės ūkio regionas“, Komisija pabrėžia, kad sąvoka „kaimo vietovė“ 
vartojama kaip „žemės ūkio regiono“ sinonimas, tačiau nėra jokios abejonės, kad ja daroma 
nuoroda į Sutartyje pateikiamą sąvoką. Bet kokiu atveju ši sąvoka pateikiama ne reglamento 
dėstomojoje dalyje, o konstatuojamojoje dalyje. 

Išvada

                                               
1 1967 m. gruodžio 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas Soziale Verzekeringsbank / Van Der Vecht, 
19/67, Rink. p. 445.
2 OL L 30, 2009 1 31, p. 16–99.
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Taigi atsižvelgdama į visą pateiktą informaciją Komisija negali nurodyti, kokia Sutarties 
versija yra originali, nes kiekvienas tekstas įvairiomis kalbomis turi vienodą teisinę galią.“


