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Tárgy: A Klaus Pöchhacker, osztrák állampolgár által benyújtott 0795/2012. számú 
petíció a nyilvánosság számára elérhető összes európai uniós dokumentum 
fordításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy minden európai uniós dokumentum legyen elérhető minden 
hivatalos uniós nyelven a közzététel pillanatától kezdve, jelezve, hogy bizonyos bizottsági 
weboldalak egészben vagy részben csak angol nyelven léteznek. Mivel a petíció benyújtója 
csak az anyanyelvén beszél, fontos ((például pénzügyi támogatásokra vonatkozó) 
információkat nem tud elérni, ezért úgy véli, hogy más, angolul beszélő állampolgárokhoz 
képest hátrányos megkülönböztetés éri, amely többek között  pénzügyi következményekkel is 
járhat. Tudni szeretné továbbá, jogilag hogyan lehet rá nézve kötelező erejű egy idegen 
nyelven íródott dokumentum, amelyet ő nem ért.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

Az intézmények hivatalos és munkanyelveit a módosított 1/58/EGK tanácsi rendelet 
határozza meg. E rendelettel összhangban valamennyi jogi aktus és egyéb, általános hatállyal 
bíró dokumentum valamennyi hivatalos nyelven rendelkezésre áll (http://eur-lex.europa.eu). 
Bármely uniós állampolgár az Unió bármely hivatalos nyelvén fordulhat írásban az unió 
szerveihez és intézményeihez, és válaszát ugyanazon a nyelven kapja meg.
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A jogi kötelezettségek mellett valamennyi uniós szerv és intézmény megfelelő mértékű 
rugalmassággal is rendelkezik, mivel a korlátozott fordítási kapacitást a lehető legjobb módon 
kell kihasználniuk.

Az Európai Unió hivatalos honlapja az europa.eu. E honlapot – valamennyi uniós szerv és 
intézmény nevében – az Európai Bizottság tartja fenn, amelynek ugyanakkor sem a más 
intézmények és szervek által szolgáltatott tartalmakra, sem az általuk nyújtott információk 
nyelvi változataira nincs befolyása. Ezért a Bizottság nem adhat tájékoztatást azokról a 
honlapokról, amelyek tartalmáért más uniós intézmények és szervek felelnek. A Bizottság 
megjegyzi, hogy a petícióban említett két honlap az Európai Parlament és az Európai 
Tengerbiztonsági Ügynökség hatáskörébe tartozik.

Amennyiben a polgárokat és a civil társadalmat európai szinten is be akarjuk vonni a 
demokratikus folyamatba, a Bizottság véleménye szerint általánosságban az bír a legnagyobb 
jelentőséggel, hogy a kommunikáció több nyelven folyik. A Bizottság ezért arra törekszik, 
hogy a honlapján lévő információkat a lehető legtöbb uniós hivatalos nyelven rendelkezésre 
bocsássa. Az elmúlt években e téren jelentős előrelépések történtek.
A nyelvek kiválasztása a célcsoporttól, a tartalom jellegétől, valamint az információk 
mennyiségétől és élettartamától függ. Az intézmények alapvető információkat tartalmazó, 
legfontosabb honlapjai rendszerint mind a 23 hivatalos nyelven elérhetők. 
Költséghatékonysági okokból és az adófizetők pénzének megtakarítása érdekében a speciális, 
csak viszonylag kis célcsoportot érintő honlapokat bizonyos esetekben kevesebb nyelven 
teszik hozzáférhetővé. Mivel a Bizottság a sürgős és fontos információkat, például a híreket a 
lehető leggyorsabban kívánja rendelkezésre bocsátani, ezeket, illetve a rövid élettartamú 
dokumentumokat gyakran nem fordítják le valamennyi nyelvre.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatos alapvető információkat és dokumentumokat jellemzően 
az Unió valamennyi hivatalos nyelvén közzéteszik. E szabály azonban csak korlátozottan 
érvényesül, amennyiben valamely felhívás erőteljesen technikai jellege miatt a valamennyi 
hivatalos nyelvre való fordítás nem ésszerű. A külkapcsolatok területére vonatkozó 
felhívásokat hasonlóképpen csak azon nyelveken teszik közzé, amelyek a tervezett 
intézkedésekkel összefüggésben indokoltak. Ugyanakkor a pályázók pályázataikat minden 
esetben bármely hivatalos nyelven benyújthatják. 


