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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

 Commissie verzoekschriften

10.6.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift1582/2010, ingediend door E.P (Litouwse nationaliteit), over 
de authenticiteit van de verschillende taalversies van het Verdrag van 
Lissabon

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener wijst op een passage in het Verdrag van Lissabon waarvan hij beweert dat de 
verschillende taalversies niet met elkaar overeenstemmen. Volgens hem levert dit 
onduidelijkheid op over welke versie de authentieke versie is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Inhoud van het verzoekschrift

Indiener vraagt zich af welke taalversie van het Verdrag van Lissabon moet worden erkend 
als oorspronkelijke versie in geval van verschillen tussen de gebruikte termen in de 
verschillende taalversies. Hij komt tot de gevolgtrekking dat er taalversies van het Verdrag 
bestaan die niet authentiek zijn. Hij geeft als voorbeeld de lijst die voorkomt in bijlage I van 
het Verdrag waarin de producten zijn opgenomen die vallen onder de bepalingen van Titel III 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, een lijst waarin de titel van 
Hoofdstuk 6 in de officiële talen op verschillende manieren is geredigeerd. 

In een aanvulling op zijn verzoekschrift geeft indiener twee andere voorbeelden. Een 
voorbeeld betreft de titel van Hoofdstuk 8 uit dezelfde lijst die voorkomt in bijlage I van het 
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Verdrag, een ander voorbeeld betreft de vermelding "plattelandsgebieden" in overweging (2) 
van het Reglement (EG) nr. 1698/2005 dat niet overeen zou komen met de term 
"landbouwgebieden" in het Verdrag van Lissabon, conform artikel 39, lid 2, a) VwEU. 

Opmerkingen van de Commissie inzake het verzoekschrift

Zoals indiener aangeeft bepaalt het eerste lid van artikel 55 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie: "Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar, in de Bulgaarse, de Deense, de 
Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de 
Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de 
Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, 
zijnde de teksten in elk van deze talen gelijkelijk authentiek, zal worden neergelegd in het 
archief van de regering van de Italiaanse Republiek die een voor eensluidend gewaarmerkt 
afschrift daarvan toezendt aan de regeringen der andere ondertekenende staten."

Uit dit artikel vloeit voort dat alle teksten in elk van de talen net zo authentiek zijn. Er bestaat 
dus niet een versie die authentieker is dan een andere versie, noch bestaat er een 
oorspronkelijke versie in een bepaalde taal.

In een van de aangehaalde voorbeelden zijn de termen die worden gebruikt voor de titel van 
Hoofdstuk 6 van de lijst die voorkomt in bijlage I van het Verdrag, in het Frans, "Plantes 
vivantes et produits de la floriculture " en in het Engels "Live trees and other plants; bulbs, 
roots and the like; cut flowers and ornemental foliage", en andere taalversies volgen de ene 
dan wel de andere formulering. 

Deze omschrijvingen komen al voor in het Verdrag van Rome, in zowel het Engels als in het 
Frans. 
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

Zoals indiener aangeeft in zijn verzoekschrift, en zoals expliciet wordt aangegeven in bijlage I 
van het Verdrag, verwijst deze lijst naar de "naamlijst van Brussel", tegenwoordig de 
"Gecombineerde nomenclatuur" (GN) van de Europese Unie genaamd ,die is gebaseerd op de 
internationale conventie over het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de 
codering van goederen genaamd "Geharmoniseerd systeem" (GS). Deze gecombineerde 
nomenclatuur is tegenwoordig vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 
23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk 
douanetarief1 De nomenclatuur voldoet zowel aan de vereisten van het gemeenschappelijk 
douanetarief als aan die van de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en ander beleid van de Europese Unie met betrekking tot de import en export van goederen. 
De Commissie verwijst indiener naar Verordening (EU) nr. 861/2010 van de Commissie van 
5 oktober 2010 tot wijziging van voornoemde bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 
van de Raad en naar de laatste "Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de 
Europese Unie" (2011/C/137/01) gepubliceerd krachtens artikel 9, lid 1 van de voornoemde 
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad waarin de interpretatie wordt gepreciseerd die in 

                                               
1 PB C 137 van 06.05.11, blz. 1.
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het recht van de Unie aan deze terminologie wordt gegeven alsmede de relatie tussen de 
Gecombineerde nomenclatuur en het Geharmoniseerd systeem.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:FR:PDF

Wat betreft het hierboven genoemde voorbeeld is het zo dat ofschoon de beide 
omschrijvingen (in het Frans "Plantes vivantes et produits de la floriculture " en in het Engels 
"Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornemental foliage") 
verschillen in de zin dat het Frans meer compact is en het Engels meer beschrijvend, de 
concepten die worden verwoord in de Engelse versie en de concepten die worden verwoord in 
de Franse versie niettemin met elkaar overeenkomen.

Levende planten en producten van de bloementeelt bestaan immers uit levende bomen en 
planten, bollen, wortelstokken en vergelijkbare producten; gesneden bloemen en sierbladeren. 
Andersom komen levende bomen en planten, bollen, wortelstokken en vergelijkbare 
producten; gesneden bloemen en sierbladeren overeen met levende planten en producten van 
de bloementeelt. Het bewijs hiervan is dat deze producten en elementen worden beschreven in 
de kopjes onder Hoofdstuk 6 van de Gecombineerde nomenclatuur (kopjes 0601, 0602, 0603 
en 0604). 

In elk geval geldt hetgeen volgt als vaste rechtspraak: "het vereist ener uniforme uitleg van de 
gemeenschapsverordeningen, brengt mee, dat een bepaling niet op zichzelf kan worden 
beschouwd, doch moet worden uitgelegd en toegepast in het licht van de tekst in de […] 
andere talen"1. Deze jurisprudentie is a fortiori van toepassing op beschikkingen uit het 
Verdrag.

Hetzelfde is van toepassing op het tweede voorbeeld dat de indiener naar voren brengt over 
Hoofdstuk 8 van dezelfde lijst uit bijlage 1 van het Verdrag en de titel van dat hoofdstuk 
waarvan de Franse versie volgens de indiener afwijkt van de Engelse versie. In de Franse 
versie van het verdrag staat geschreven: "Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons" 
(Eetbaar fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen), terwijl in de Engelse versie 
geschreven staat: "Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit" (Eetbaar fruit en noten; 
schillen van meloenen of citrusvruchten). Ook wordt verwezen naar Verordening (EG) 
nr. 73/2009 van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor 
landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) 
nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/20032.

In de opmerkingen die indiener bij dit voorbeeld maakt wordt geen rekening gehouden met 
het feit dat in het Frans "nuts" vertaald wordt als "fruits à coques" waardoor de Engelse 
formulering "Edible fruit and nuts" eenvoudig kan worden vertaald als "Fruits comestibles" 
omdat het bij "Fruits à coques" ook gaat om "fruits". Er bestaat in het Frans ook geen 
synoniem voor het Engelse "nuts" een term die zowel slaat op het Franse fruits à écale als op 
het Franse fruits à coque (zie definitie van de term "nuts" in het woordenboek Robert et 

                                               
1 Arrest van het Hof van 5 december 1967, zaak 19/67, Soziale Verzekeringsbank / Van Der Vecht, Rec., 
blz.445.
2 PB L 30 van 31.01.09, blz. 16-99.
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Collins Engels/ Frans, Frans/Engels). 

Ook wordt verwezen naar de Gecombineerde nomenclatuur (zie het Reglement (EU) 
nr. 861/2010 van de Commissie van 5 oktober 2010 tot wijziging van het hiervoor genoemde 
bijvoegsel I van het Reglement (EEG) nr. 2658/87 van de Raad) en naar de hieronder vallende 
kopjes 0801 en 0802.

Wat het laatste voorbeeld betreft, de term "plattelandsgebied" als gesteld tegenover de term 
"landbouwgebied" die gebruikt wordt in het Verdrag, benadrukt de Commissie dat de term 
"plattelandsgebied" hier wordt gebruikt als synoniem voor "landbouwgebied". Er wordt echter 
beslist verwezen naar de term die wordt gebruikt in het Verdrag. Deze formulering komt in 
elk geval niet voor in het beschikkende gedeelte van de verordening maar in een overweging. 

Definitief standpunt

Rekening houdend met het geheel van elementen dat hiervoor is aangehaald, kan de 
Commissie dus niet aangeven welke de oorspronkelijke versie van het Verdrag is daar de 
teksten in de verschillende talen gelijkelijk authentiek zijn.


