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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1582/2010, ko iesniedza Lietuvas valstspiederīgais E. P., 
par Lisabonas līguma dažādu valodu versiju autentiskumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz fragmentu Lisabonas līgumā, kura pārtulkotās vairākas 
valodu versijas, kā viņš apgalvo, neatbilst viena otrai. Viņš uzskata, ka tas rada bažas attiecībā 
uz to, kura versija ir autentiska.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 1. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs uzdod jautājumu par to, kura Lisabonas līguma valodas versija ir 
uzskatāma par oriģinālversiju, ņemot vērā to, ka ir novērojamas atšķirības starp dažādu 
valodu versijās lietoto terminoloģiju. Tas rosina lūgumraksta iesniedzēju uzskatīt, ka pastāv 
neautentiski līguma teksti. Viņš norāda kā piemēru līguma I pielikumā iekļauto sarakstu, kurā 
uzskaitīti produkti, kuriem ir piemērojami Līguma par Eiropas Savienības darbību III sadaļas 
noteikumi, un kurā 6. nodaļas nosaukums oficiālajās valodās ir atšķirīgs.

Lūgumraksta pielikumā tā iesniedzējs norāda vēl divus piemērus: līguma I pielikumā iekļautā 
iepriekš minētā saraksta 8. nodaļas nosaukumu un norādi „lauku reģioni” Regulas (EK) 
Nr. 1698/2005 2. apsvērumā, kas neatbilst Lisabonas līgumā lietotajam terminam 
„lauksaimniecības reģioni”, LESD 39. panta otrās daļas a) apakšpunktā.
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja norādīto Līguma par Eiropas Savienību 55. panta 
1. punktā ir paredzēts: „Šā Līguma oriģinālu vienā eksemplārā angļu, bulgāru, čehu, dāņu, 
franču, grieķu, holandiešu, igauņu, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, 
rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā deponē Itālijas 
Republikas valdības arhīvā; visi teksti ir vienlīdz autentiski, un Itālijas Republikas valdība 
izsniedz apliecinātu kopiju visu pārējo parakstītājvalstu valdībām.”

No šī panta izriet, ka visu valodu teksti ir autentiski. Tāpēc nevienas valodas versija nav 
autentiskāka par citu, kā arī nav oriģinālversijas konkrētā valodā.

Vienā no minētajiem piemēriem līguma I pielikumā iekļautā saraksta 6. nodaļas nosaukumā 
franču valodā ir lietoti termini „Plantes vivantes et produits de la floriculture”, angļu valodā 
— „Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornemental 
foliage”, savukārt pārējās valodu versijās ir izmantots viens vai otrs vārdu virknējums.

Abi termini jau iepriekš ir lietoti Romas līgumā gan franču, gan angļu valodā.
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

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja norādīto lūgumrakstā un nepārprotamo atsauci līguma 
I pielikumā šajā sarakstā ir minēta „Briseles nomenklatūra”, kuru šobrīd dēvē par Eiropas 
Savienības „Kombinēto nomenklatūru” (KN), kuras pamatā ir Starptautiskā konvencija par 
preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, pazīstama kā „Harmonizētā sistēma” 
(„HS”). Minētās kombinētās nomenklatūras izveidi nosaka Padomes 1987. gada 23. jūlija 
Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu1, kas 
atbilst gan kopējā muitas tarifa, gan Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un pārējo 
Kopienas politikas nostādņu prasībām attiecībā uz preču ievešanu vai izvešanu. Komisija 
norāda lūgumraksta iesniedzējam uz Komisijas 2010. gada 5. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 861/2010, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un 
statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, un jaunāko publikāciju „Eiropas Savienības 
Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi” (2011/C 137/01), kas publicēta saskaņā ar iepriekš 
minētās Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 9. panta 1. punktu un kurā ir precizēta šo 
terminu interpretācija Eiropas Savienības tiesību aktos, kā arī saikne starp Kombinēto 
nomenklatūru un Harmonizēto sistēmu.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:FR:PDF

Attiecībā uz iepriekš minēto piemēru, pat ja abi nosaukumi (franču valodā „Plantes vivantes 
et produits de la floriculture” un angļu valodā „Live trees and other plants; bulbs, roots and 
the like; cut flowers and ornemental foliage”) atšķiras, jo viens no tiem ir daudz plašāks un 
aprakstošāks, nosaukumā angļu valodā izmantotie jēdzieni atbilst nosaukumā franču valodā 
izmantotajiem jēdzieniem un otrādi.

                                               
1 OV C 137, 6.5.2011., 1. lpp.
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Būtībā pie veģetējošiem kokiem un citiem augiem (plantes vivantes et produits de la 
floriculture) pieder veģetējoši augi un koki; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi 
un dekoratīvi zaļumi. Savukārt veģetējoši augi un koki; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; 
griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi ir uzskatāmi par veģetējošiem kokiem un citiem augiem. To 
apliecina tas, ka šie elementi ir minēti Kombinētās nomenklatūras 6. nodaļas apakšnodaļās 
(apakšnodaļa 0601, 0602, 0603 un 0604).

Jebkurā gadījumā saskaņā ar pastāvīgo judikatūru „nepieciešamība Kopienas regulas 
interpretēt vienveidīgi izslēdz iespēju atsevišķi aplūkot noteiktu dokumentu, bet gan prasa 
šaubu gadījumā to interpretēt un piemērot saskaņā ar citās valodās sastādītām versijām 
[..]”1. Šī judikatūra ir attiecināma a fortiori uz jebkuru līguma noteikumu.

Tas pats ir attiecināms uz otru lūgumraksta iesniedzēja norādīto piemēru par līguma 
I pielikumā iekļautā tā paša saraksta 8. nodaļu un tās nosaukumu, kas lūgumraksta iesniedzēja 
skatījumā ir atšķirīgs franču un angļu valodā. Līguma franču versijā ir noteikts „Fruits 
comestibles; écorces d'agrumes et de melons”, savukārt angļu versijā ir norādīts „Edible fruit 
and nuts; peel of melons or citrus fruit”. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz 2009. gada 
19. janvāra Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām 
saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido daža s  atbalsta shēmas 
lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) 
Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/20032.

Lūgumraksta iesniedzēja komentāros par šo piemēru nav ņemts vērā, ka angļu termina „nuts” 
tulkojums franču valodā ir „fruits à coques”, līdz ar to angļu frāzi „Edible fruit and nuts” var 
tulkot vienkārši kā „Fruits comestibles”, jo „Fruits à coques” nozīmē „fruits”. Savukārt 
pretēji angļu terminam „nuts”, kas ir vispārējs termins, ar kuru apzīmē augļus ar čaumalām, 
nav līdzvērtīga termina franču valodā (sk. termina „nuts” definīciju Robert et Collins izdotajā 
angļu-franču, franču-angļu vārdnīcā).

Viņš ir norādījis arī uz kombinēto nomenklatūru (sk. Komisijas 2010. gada 5. oktobra Regulu 
(ES) Nr. 861/2010, ar ko groza I pielikumu iepriekš minētajā Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 2658/87) un tās apakšnodaļas 0801 un 0802.

Savukārt attiecībā uz pēdējo piemēru par jēdzienu „lauku reģions” pretstatā līgumā minētajam 
jēdzienam „lauksaimniecības reģions” Komisija uzsver, ka šajā gadījumā jēdziens „lauku 
reģions” ir lietots kā „lauksaimniecības reģiona” sinonīms, bet nav nekādu šaubu, ka tas ir 
saistāms ar līgumā lietoto jēdzienu. Jebkurā gadījumā šis termins ir minēts nevis regulas 
pamattekstā, bet apsvērumā.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar noteikt, kura versija ir uzskatāma par Līguma 
oriģinālversiju, jo visu dažādo valodu versijas ir autentiskas.

                                               
1 Tiesas 1967. gada 5. decembra spriedums, lieta 19/67, Soziale Verzekeringsbank / Van Der Vecht, Krāj., 
445. lpp.
2 OV L 30, 31.1.2009., 16.–99. lpp.


