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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0795/2012, внесена от Klaus Pöchhacker, с австрийско 
гражданство, относно превода на всички документи на ЕС, достъпни за 
обществеността

1. Резюме на петицията

Вносителят призовава за това, всички документи на ЕС да бъдат достъпни на всички 
официални езици на ЕС от момента на публикуването им, като посочва, че някои 
уебсайтове на Комисията са изцяло или частично на английски език. Тъй като той не 
говори друг освен родния си език – немски, не му е възможно да получи достъп до 
значима информация (например финансиране), което той счита за дискриминация –
евентуално с финансови последствия – срещу него, в сравнение с други граждани, 
които разбират английски. Освен това той би желал да знае, как е възможно документ, 
изготвен на чужд език, който той не разбира, да бъде правно обвързващ за него.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Измененият Регламент № 1/58 на Съвета определя официалните и работните езици на 
институциите. В съответствие с този регламент всички нормативни актове и другите 
документи с общо приложение се изготвят на официалните езици (http://eur-
lex.europa.eu). Всеки гражданин на Съюза може да се обръща писмено към 
институциите и органите на ЕС на един от официалните езици на Съюза и да получава 
отговор на същия език.
Извън задълженията, произтичащи от законовите изисквания, всички институции и 
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органи на ЕС разполагат с необходимата степен на гъвкавост, тъй като трябва да 
използват във възможно най-голяма степен ограничения капацитет за извършване на 
превод.

Europa.eu е официалната уебстраница на Европейския съюз. Тя се управлява – от името 
на институциите и органите на ЕС – от Европейската комисия, която обаче не 
упражнява влияние нито върху съдържанието, предлагано от другите институции и 
органи, нито върху езиковите версии, на които се предлага информацията. Ето защо 
Комисията не може да даде никакви сведения относно уебсайтове, за чието съдържание 
отговорност носят други органи и институции на ЕС. Комисията отбелязва, че двата 
уебсайта, посочени в петицията, попадат в компетентността на Европейския парламент 
и на Европейската агенция по морска безопасност.

По принцип Комисията счита за изключително важно информацията да се предоставя 
на различни езици, за да се даде възможност за включване на гражданите и 
гражданското общество в демократичния процес на европейско равнище. Ето защо 
Комисията полага усилия да предоставя на разположение на своите уебстраници 
информация на възможно най-много официални езици на ЕС. В това отношение през 
последните години беше постигнат голям напредък.
Изборът на езиците зависи от целевата група, за която е предназначена информацията, 
от вида на съдържанието и количеството на информацията, както и от 
продължителността на актуалността й. Най-важните уебсайтове на службите, които 
съдържат основна информация, по принцип предоставят тази информация на всичките 
23 официални езика. По причини, свързани с разходната ефективност и с цел 
спестяване на средствата на данъкоплатците, специализирани уебстраници, които 
засягат само сравнително ограничена целева група, при определени обстоятелства се 
предлагат на по-малко езици. Тъй като Комисията се стреми да представя спешна и 
важна информация, като например новини, възможно най-бързо, такава информация, 
както и документи с ограничена актуалност, често не се превежда на всички езици.
Основна информация и документи относно покани за представяне на предложения се 
публикуват принципно на всички официални езици на Съюза. Това правило важи обаче 
в ограничена степен, тъй като поради високо техническото естество на тези покани 
извършването на превод на всички официални езици се оказва нецелесъобразно. Също 
така покани за представяне на предложения в областта на външните отношения се 
публикуват само на езиците, подходящи в контекста на предвидените мерки. 
Заявителите обаче във всеки случай могат да подават своите предложения на всеки 
един официален език. 


