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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0795/2012 af Klaus Pöchhacker, østrigsk statsborger, om 
oversættelse af alle EU-dokumenter, der er tilgængelige for offentligheden

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at alle EU-dokumenter gøres tilgængelige på alle officielle EU-
sprog fra tidspunktet for offentliggørelse, og påpeger, at nogle af Kommissionens websteder 
er helt eller delvist på engelsk. Da han ikke taler andre sprog end sit modersmål, tysk, er han 
ikke i stand til at opnå adgang til værdifulde oplysninger (f.eks. om finansiering), hvilket han 
betragter som forskelsbehandling - eventuelt med økonomiske konsekvenser - imod ham, i 
modsætning til andre borgere, der forstår engelsk. Han ønsker også at vide, hvordan et 
dokument udarbejdet på et fremmed sprog, som han ikke forstår, kan være juridisk bindende 
for ham.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Bestemmelserne om officielle sprog og arbejdssprog er fastlagt i Rådets forordning nr. 1/58 
(som ændret). I overensstemmelse med denne forordning skal alle retsakter og andre 
almengyldige dokumenter foreligge på alle officielle sprog (http://eur-lex.europa.eu). Enhver 
unionsborger kan henvende sig skriftligt til EU's organer og institutioner på et officielt sprog 
og modtage svar på samme sprog.
Ud over de retlige forpligtelser er alle EU-organer og -institutioner nødt til at operere med en 
vis fleksibilitet for at sikre, at de begrænsede oversættelsesressourcer udnyttes bedst muligt.
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Europa.eu er Den Europæiske Unions officielle websted. Det administreres - på alle EU-
organers og -institutioners vegne - af Europa-Kommissionen, som imidlertid ikke har nogen 
indflydelse på, hvilket indhold de øvrige organer og institutioner tilbyder, eller hvilke sprog 
dette indhold gøres tilgængeligt på. Kommissionen kan derfor ikke udtale sig om websider, 
hvis indhold andre EU-institutioner og -organer er ansvarlige for. Den bemærker dog, at de to 
websider, der omtales i andragendet, henhører under henholdsvis Europa-Parlamentets og Det 
Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds ansvarsområde.

Ud fra en generel betragtning er flersprogethed i kommunikationen efter Kommissionens 
opfattelse af største betydning, hvis borgerne og civilsamfundet skal inddrages i den 
demokratiske proces på europæisk plan.  Kommissionen bestræber sig derfor på at stille 
oplysningerne på sine websteder til rådighed på så mange officielle EU-sprog som muligt. 
Der er i de seneste år gjort betydelige fremskridt i den henseende.
Udvalget af sprog afhænger af målgruppen, indholdet, informationsmængden og 
oplysningernes levetid.  De vigtigste af de forskellige tjenestegrenes websteder, som 
indeholder grundlæggende oplysninger, er normalt tilgængelige på alle 23 officielle sprog. Af 
hensyn til omkostningseffektiviteten og for at spare skatteyderne for udgifter kan det 
forekomme, at mere specialiserede websteder, der henvender sig til en relativ begrænset 
målgruppe, udbydes på færre sprog. Også hastende og vigtig information såsom nyheder, som 
Kommissionen ønsker at offentliggøre så hurtigt som muligt, samt dokumenter med kort 
levetid, bliver ofte ikke oversat til alle sprog.
Grundlæggende oplysninger og dokumenter vedrørende indkaldelse af forslag bliver som 
regel offentliggjort på alle Unionens officielle sprog. Dette gælder dog ikke i tilfælde af 
dokumenter af stærkt teknisk karakter, hvor en oversættelse til alle officielle sprog ikke ville 
give mening.  Desuden bliver indkaldelse af forslag vedrørende EU's forbindelser udadtil kun 
offentliggjort på de sprog, der er relevante for de påtænkte foranstaltninger. Forslagsstillere 
vil dog til enhver tid kunne indgive deres forslag på ethvert officielt sprog efter eget valg. 


