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Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να διατίθενται όλα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ κατά τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Ο αναφέρων χρησιμοποιεί 
ως παράδειγμα συγκεκριμένους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το περιεχόμενο των 
οποίων εμφανίζεται αποκλειστικά ή εν μέρει στην αγγλική γλώσσα. Δεδομένου ότι δεν 
γνωρίζει καμία άλλη γλώσσα πέραν της μητρικής του, δηλαδή της γερμανικής, δεν είναι σε 
θέση να λαμβάνει πληροφορίες (π.χ. σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων) που είναι 
πολύτιμες για τον ίδιο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι πρόκειται για άνιση μεταχείριση και ότι, ως 
εκ τούτου, αδικείται –ενδεχομένως και σε οικονομικό επίπεδο– σε σχέση με άλλους πολίτες, 
οι οποίοι κατέχουν την αγγλική γλώσσα. Επίσης, αναρωτιέται πώς ένα έγγραφο, το οποίο έχει 
συνταχθεί σε μια ξένη γλώσσα που δεν κατανοεί, μπορεί να ισχύει για τον ίδιο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Ο τροποποιηθείς κανονισμός του Συμβουλίου αριθ. 1/58 καθορίζει τις επίσημες γλώσσες και 
τις γλώσσες εργασίας των θεσμικών οργάνων.  Βάσει του εν λόγω κανονισμού, όλες οι 
νομικές πράξεις και τα άλλα έγγραφα γενικής εμβέλειας θα πρέπει να δημοσιεύονται σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://eur-lex.europa.eu). Κάθε πολίτης της 
Ένωσης μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στις υπηρεσίες και στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά 
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Όργανα σε μια επίσημη γλώσσα της Ένωσης και έχει το δικαίωμα να λάβει απάντηση στην εν 
λόγω γλώσσα. 
Πέραν των νομικών υποχρεώσεων, όλοι οι οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 
απαιτείται να διαθέτουν ένα απαραίτητο βαθμό ευελιξίας και να εκμεταλλεύονται όσο το 
δυνατόν καλύτερα τους περιορισμένους πόρους τους οποίους διαθέτουν στον τομέα της 
μετάφρασης. 

Ο επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Europa.eu.  Τον εν λόγω ιστότοπο 
διαχειρίζεται – εξ ονόματος των οργανισμών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όμως δεν έχει καμία επιρροή ούτε για το 
προτεινόμενο περιεχόμενο από τους άλλους οργανισμούς και θεσμικά όργανα, ούτε για τις 
γλώσσες στις οποίες παρέχεται το εν λόγω περιεχόμενο.  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι 
σε θέση να παράσχει πληροφορίες για τους ιστοτόπους του διαδικτύου των οποίων το 
περιεχόμενο το διαχειρίζονται άλλοι οργανισμοί ή θεσμικά όργανα της Ένωσης.  Η Επιτροπή 
παρατηρεί ότι οι δύο ιστοτόποι επίκληση των οποίων γίνεται στην αναφορά εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. 

Σε γενικές γραμμές η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η επικοινωνία να 
πραγματοποιείται σε περισσότερες γλώσσες, εαν εφόσον επιθυμούμε την εμπλοκή των 
πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στην δημοκρατική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες να δημοσιεύει τις διάφορες 
πληροφορίες στους ιστοτόπους της σε όσο το δυνατόν περισσότερες επίσημες γλώσσες της 
ΕΕ.  Κατά τα τελευταία έτη πραγματοποιήθηκαν, από αυτή την άποψη, μεγάλοι πρόοδοι. 
Η επιλογή των γλωσσών εξαρτάται από τον πληθυσμό στόχο, τον τύπο του περιεχομένου 
καθώς και από την ποσότητα και την περίοδο ισχύος των πληροφοριών.  Σε γενικές γραμμές, 
οι σημαντικότεροι ιστοτόποι των υπηρεσιών στις οποίες εμφανίζονται βασικές πληροφορίες 
είναι διαθέσιμοι και στις 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης.  Για λόγους κόστους –
αποδοτικότητας και για να εξοικονομηθούν χρήματα των φορολογουμένων,  εξειδικευμένοι 
ιστοτόποι οι οποίοι δεν απευθύνονται παρά σε ένα περιορισμένο σχετικά κοινό είναι 
διαθέσιμοι, υπό προϋποθέσεις, σε λιγότερες γλώσσες.  Επειδή η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη 
σημασία στην όσο το δυνατόν ταχύτερη διάδοση των άμεσων και ουσιωδών πληροφοριών,
όπως οι ειδήσεις, αυτές καθώς και άλλα έγγραφα τα οποία καθίστανται γρήγορα άνευ 
αντικειμένου, δεν μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.
Σημαντικές βασικές πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με προσκλήσεις για την υποβολή 
προτάσεων, δημοσιεύονται κατά κανόνα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.  Όμως, ο 
εν λόγω κανόνας ισχύει εν μέρει μόνο όταν, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού βαθμού τεχνικής 
φύσεως μιας πρόσκλησης, η μετάφραση δεν έχει νόημα να πραγματοποιείται σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες.  Επίσης οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων, δεν δημοσιεύονται παρά μόνο στις γλώσσες που συνδέονται με το 
γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εγγράφονται τα προβλεπόμενα μέτρα. Όμως, οι υποβάλλοντες 
προτάσεις μπορούν πάντα να το πράξουν σε οιαδήποτε τυχαία επίσημη γλώσσα. 


