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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1582/2010, adresată de E.P., de cetățenie lituaniană, privind 
autenticitatea diferitelor versiuni lingvistice ale Tratatului de la Lisabona

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază un fragment din Tratatul de la Lisabona unde susține că mai multe 
versiuni lingvistice nu corespund reciproc. Consideră că acest lucru produce îndoieli cu 
privire la care versiune este autentică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011

Petiția

Petiționarul se întreabă care versiune lingvistică a Tratatului de la Lisabona ar trebui să fie 
recunoscută ca versiune originală în măsura în care există divergențe între termenii utilizați în 
diferitele versiuni lingvistice. Acesta deduce că ar exista texte neautentice ale Tratatului. 
Petiționarul oferă exemplul listei prevăzute în anexa I la tratat, care enumeră produsele care 
fac obiectul dispozițiilor titlului III din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
care titlul capitolul 6 este formulat diferit de la o limbă oficială la alta.

Într-un supliment la petiția sa, petiționarul oferă alte două exemple: pe de o parte, titlul 
capitolului 8 al aceleiași liste prevăzute în anexa I la tratat și, pe de altă parte, mențiunea 
„regiuni rurale” în considerentul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care nu ar 
corespunde termenului „regiuni agricole” menționat în Tratatul de la Lisabona, la 
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articolul 39 paragraful (2) litera (a) din TFUE. 

Observațiile Comisiei privind petiția

Astfel cum precizează petiționarul, articolul 55 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană prevede că: „Prezentul tratat, redactat într-un exemplar unic, în limbile bulgară, 
cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, 
letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, 
slovenă, spaniolă și suedeză, textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind deopotrivă
autentice, se depune în arhivele guvernului Republicii Italiene, care înmânează o copie 
certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.”

Rezultă din acest articol că toate textele din fiecare limbă sunt autentice în egală măsură. Nu 
există, așadar, o versiune mai autentică decât alta, nici o versiune originală într-o anumită 
limbă.

Într-unul dintre exemplele menționate, termenii utilizați pentru titlul capitolului 6 al listei 
prevăzute în anexa I la tratat sunt, în franceză, „Plantes vivantes et produits de la floriculture” 
și, în engleză, „Live trees and other plantsbulbs, roots and the like; cut flowers and 
ornemental foliage”, iar celelalte versiuni lingvistice urmează fie una, fie cealaltă exprimare. 

Acești termeni sunt cei care figurează deja în Tratatul de la Roma, în franceză și în engleză. 
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

După cum afirmă petiționarul în petiția sa, și astfel cum este menționat în mod expres în 
anexa I la tratat, această listă face referire la „Nomenclatura de la Bruxelles”, numită în 
prezent „Nomenclatura combinată” (NC) a Uniunii Europene, care se bazează pe Convenția 
internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor numit 
„Sistemul armonizat” (SA). Această nomenclatură combinată este stabilită astăzi de 
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura 
tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun și respectă deopotrivă cerințele tarifului vamal 
comun1, ale statisticilor comerțului extern al Uniunii și ale altor politici ale Uniunii privind 
importul sau exportul de mărfuri. Comisia recomandă petiționarului să consulte Regulamentul 
(UE) nr. 861/2010 al Comisiei din 5 octombrie 2010 de modificare a anexei I la Regulamentul 
(CEE) nr. 2658/87 al Consiliului menționat mai sus și cele mai recente „Note explicative ale 
Nomenclaturii combinate a Uniunii Europene”, comunicarea 2011/C 137/01, publicată în 
temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului 
menționat mai sus, care precizează interpretarea acestor termeni în dreptul Uniunii, precum și 
legătura între Nomenclatura combinată și Sistemul armonizat. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:137:0001:0397:RO:PDF

În ceea ce privește exemplul de mai sus, chiar dacă cele două variante (în franceză, „Plantes 
vivantes et produits de la floriculture„ și în engleză „Live trees and other plants; bulbs, roots 
and the like; cut flowers and ornemental foliage”) se disting prin faptul că una este mai 

                                               
1 JO C 137 din 6 mai 2011, p. 1.
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compactă decât cealaltă, care este mai descriptivă, conceptele reluate în titlul englez 
corespunzând totuși celor din titlul francez și invers.

Într-adevăr, plantele vii și produsele de floricultură constau în plante și arbori vii; bulbi, 
rădăcini și alte plante asemănătoare; flori tăiate și frunze pentru ornamente. Invers, plante și 
arborii vii; bulbi, rădăcini și alte plante vii; flori tăiate și frunze pentru ornamente corespund 
plantelor vii și produselor de floricultură. Drept dovadă, este menționat faptul că aceste 
elemente corespund subtitlurilor capitolului 6 din Nomenclatura combinată 
(subcapitolele 0601, 0602, 0603 și 0604). 

În orice caz, potrivit unei jurisprudențe constante, „necesitatea unei interpretări uniforme a 
reglementărilor comunitare exclude posibilitatea ca, în caz de îndoială, textul unei dispoziții 
să fie privit în mod izolat, prin raportare doar la una din versiunile sale, impunând, 
dimpotrivă, ca acesta să fie interpretat și aplicat în lumina versiunilor existente în celelalte 
[…] limbi”1. Această jurisprudență se aplică a fortiori cu privire la o dispoziție din tratat.

Același lucru este valabil în ceea ce privește al doilea exemplu prezentat de petiționar cu 
privire la capitolul 8 al aceleiași liste din anexa I la tratat și la titlul acestui capitol care, 
potrivit petiționarului, este diferit în franceză și în engleză. Versiunea în limba franceză a 
tratatului menționează „Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons”, versiunea în 
limba engleză indică: „Edible fruit and nuts; peel of melons or citrus fruit”. Acesta 
menționează, de asemenea, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a 
unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii 
agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare 
a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/20032.

Observațiile petiționarului cu privire la acest exemplu nu țin cont de faptul că în franceză 
termenul „nuts” este tradus prin „fruits à coques”, astfel încât varianta în engleză „Edible fruit 
and nuts” se poate traduce pur și simplu prin „Fruits comestibles”, „Fruits à coques” fiind 
„fruits”. Într-adevăr, spre deosebire de termenul englezesc „nuts”, care este un termen generic 
pentru toate fructele cu pieliță sau coajă, nu există un termen asemănător în franceză (a se 
vedea definiția termenului „nuts” în dicționarul Robert et Collins anglais/français, 
français/anglais).

Se recomandă petiționarului să consulte, de asemenea, Nomenclatura combinată (a se vedea 
Regulamentul (UE) nr. 861/2010 al Comisiei din 5 octombrie 2010 de modificare a anexei I la 
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului menționat mai sus) și subcapitolele 
acesteia 0801 și 0802.

În ceea ce privește ultimul exemplu referitor la noțiunea de „regiune rurală” în contrast cu 
noțiunea de „regiune agricolă” menționată în Tratat, Comisia subliniază faptul că noțiunea de 
„regiune rurală” este utilizată aici ca sinonim pentru „regiune agricolă”, dar că trimite fără 
îndoială la noțiunea din tratat. În orice caz, această expresie nu apare în partea operativă a 

                                               
1 Hotărârea Curții din 5 decembrie 1967, cauza 19/67, Soziale Verzekeringsbank / Van Der Vecht, Rec., 
p. 445.
2 JO L 30, 31.1.2009, p. 16-99.
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regulamentului, ci într-un considerent. 

Concluzie

Având în vedere elementele de mai sus, Comisia nu poate indica, prin urmare, care este 
versiunea originală a Tratatului, în măsura în care fiecare text în diferitele limbi este autentic 
în egală măsură.


