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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1582/2010, którą złożył E.P. (Litwa) w sprawie autentyczności 
różnych wersji językowych Traktatu z Lizbony

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przywołuje fragment Traktatu z Lizbony, utrzymując, że nie jest on 
równoważny w kilku wersjach językowych. Na podstawie tego przykładu zadaje pytanie, 
która wersja jest autentyczna.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Petycja

Składający petycję zastanawia się nad tym, którą wersję językową Traktatu z Lizbony 
należałoby uznać za wersję oryginalną, ponieważ występują rozbieżności w terminach 
użytych w różnych wersjach językowych. Wnioskuje na tej podstawie, że istnieją teksty 
Traktatu, które nie są autentyczne. Jako przykład podaje wykaz znajdujący się w załączniku I 
do Traktatu, zawierający produkty podlegające postanowieniom tytułu III Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym to wykazie nazwa działu 6 ma różne brzmienie 
w zależności od języka urzędowego.

W uzupełnieniu petycji składający petycję podaje dwa kolejne przykłady: nazwy działu 8 tego 
samego wykazu znajdującego się w załączniku I do Traktatu oraz zwrotu „regiony wiejskie” 
w motywie 2 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, który nie odpowiada terminowi „regiony 
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rolnicze”, występującemu w art. 39 ust. 2 lit. a) TFUE. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Jak zaznacza składający petycję, w art. 55 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej przewidziano, 
co następuje: „Niniejszy Traktat został sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w 
językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, 
hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, 
polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, 
przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne. Zostaje on złożony do 
depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis 
każdemu z rządów pozostałych Państw- Sygnatariuszy”.

Z artykułu tego wynika, że teksty w każdym z wymienionych języków są na równi 
autentyczne. Nie ma zatem wersji bardziej autentycznej od innych, ani wersji oryginalnej w 
jednym konkretnym języku.

W jednym ze wspomnianych przykładów, w nazwie działu 6 wykazu znajdującego się w 
załączniku I do Traktatu w wersji francuskiej użyto terminów: „Plantes vivantes et produits 
de la floriculture” („Żywe rośliny i produkty uprawy roślin kwiatowych”), a w wersji 
angielskiej terminów: „Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and 
ornemental foliage” („Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne 
liście”). Pozostałe wersje językowe odpowiadają jednemu lub drugiemu wyrażeniu. 

Są to terminy, które zostały pierwotnie użyte w traktacie rzymskim, w wersji francuskiej i 
angielskiej: 
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

Jak podaje składający petycję i jak wskazano wyraźnie w załączniku I do Traktatu, wykaz ten 
odwołuje się do „nomenklatury brukselskiej”, zwanej obecnie „Nomenklaturą scaloną” Unii 
Europejskiej, która opiera się na Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego 
systemu oznaczania i kodowania towarów, zwanego „systemem zharmonizowanym” (HS). 
Nomenklatura scalona jest obecnie ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z 
dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej1i spełnia jednocześnie wymogi wspólnej taryfy celnej, statystyk 
handlu zagranicznego Unii oraz innych obszarów polityki Unii dotyczących przywozu i 
wywozu towarów. Komisja odsyła składającego petycję do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
861/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego załącznik I do wyżej wymienionego 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 i do ostatnich „Not wyjaśniających do nomenklatury 
scalonej Unii Europejskiej” (2011/C 137/01), opublikowanych zgodnie art. 9 ust. 1 wyżej 
wymienionego rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, w których przedstawiono wykładnię 
nadaną tym terminom w prawie Unii oraz związek między Nomenklaturą scaloną a systemem 
zharmonizowanym. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:pl:PDF

                                               
1 Dz.U. C 137, z 6.5.2011, s. 1.
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Jeżeli chodzi o podany wyżej przykład, o ile dwa wyrażenia (francuskie „Żywe rośliny i 
produkty uprawy roślin kwiatowych” i angielskie „Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, 
korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście”) różnią się tym, że jedno jest bardziej zwięzłe a 
drugie bardziej opisowe, o tyle pojęcia przywołane w nazwie angielskiej odpowiadają 
pojęciom przywołanym w nazwie francuskiej i odwrotnie.

Żywe rośliny i produkty uprawy roślin kwiatowych obejmują bowiem żywe drzewa i inne 
rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście. Z kolei żywe drzewa i inne rośliny; 
bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście stanowią żywe rośliny i produkty uprawy 
roślin kwiatowych. Dowodem tego jest fakt, że elementy te odpowiadają pozycjom zawartym 
w dziale 6 Nomenklatury scalonej (pozycje 0601, 0602, 0603 i 0604). 

W każdym razie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „konieczność jednolitej wykładni 
przepisów wspólnotowych wyklucza, aby tekst przepisu był rozpatrywany odrębnie, i wymaga, 
aby w razie wątpliwości był on interpretowany i stosowany w świetle wersji ustanowionych w 
[...] innych językach”1. Orzecznictwo to ma tym bardziej zastosowanie do postanowień 
Traktatu.

Podobnie jest w przypadku drugiego przykładu podanego przez składającego petycję, 
dotyczącego działu 8 tego samego wykazu z załącznika I do Traktatu i nazwy tego działu, 
która zdaniem składającego petycję jest różna w języku francuskim i angielskim. Nazwa ta w 
wersji francuskojęzycznej Traktatu brzmi: „Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de 
melons” („Owoce jadalne; skórki owoców cytrusowych i melonów”), a w wersji 
anglojęzycznej brzmi: „Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit” („Owoce i 
orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów”). Składający petycję nawiązuje 
też do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1782/20032.

W swoich uwagach dotyczących tego przykładu składający petycję nie uwzględnia faktu, że 
w języku francuskim termin „nuts” („orzechy”) tłumaczony jest jako „fruits à coques”, w 
związku z czym wyrażenie angielskie „Edible fruit and nuts” („Owoce i orzechy jadalne”) 
można przetłumaczyć po prostu jako „Fruits comestibles” („Owoce jadalne”), ponieważ 
„fruits à coques” są rodzajem owoców („fruits”). W języku francuskim nie ma bowiem 
terminu podobnego do angielskiego terminu „nuts”, który jest terminem ogólnym na 
oznaczenie wszystkich owoców w łupinach (zob. definicja terminu „nuts” w słowniku Robert 
& Collins angielsko-francuskim i francusko-angielskim).

Komisja odsyła składającego petycję także do Nomenklatury scalonej (zob. rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniające załącznik I do 
wymienionego wyżej rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87) i jej pozycji 0801 i 0802.

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 5 grudnia 1967 r. w sprawie 19/67 Soziale Verzekeringsbank/Van Der Vecht, Zb.Orz. 
s. 445.
2 Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16–99.
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Jeżeli chodzi o ostatni przykład dotyczący terminu „region wiejski” przeciwstawnego 
terminowi „region rolniczy” wymienionemu w Traktacie, Komisja podkreśla, że termin 
„region wiejski” został użyty jako synonim „regionu rolniczego”, nie ma jednak wątpliwości, 
że odsyła on do terminu zawartego w Traktacie. W każdym razie wyrażenie to nie pojawia się 
w części normatywnej rozporządzenia, lecz w uzasadnieniu. 

Wnioski

Uwzględniając wszystkie powyższe informacje Komisja nie może zatem wskazać, która 
wersja językowa Traktatu jest wersją oryginalną, ponieważ każdy z tekstów w 
poszczególnych językach jest w równym stopniu autentyczny.


