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Tema: Peticija Nr. 0795/2012 dėl visų ES dokumentų, kurie prieinami visuomenei, 
vertimo, kurią pateikė Austrijos pilietis Klaus Pöchhacker

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina užtikrinti, kad visi ES dokumentai nuo jų paskelbimo momento 
būtų prieinami visomis oficialiomis ES kalbomis, ir nurodo, jog kai kurie Komisijos 
tinklalapiai yra tik ar iš dalies anglų kalba. Kadangi peticijos pateikėjas be savo gimtosios 
vokiečių kalbos nekalba jokia kita, jis negali pasinaudoti vertinga informacija (pvz., 
finansavimo klausimais). Tai jis vertina kaip jo, o ne anglų kalbą suprantančių piliečių, 
diskriminaciją, kuri gali turėti finansinių padarinių. Jis taip pat nori žinoti, kokiu būdu jam 
nesuprantama užsienio kalba parengtas dokumentas gali būti jam teisiškai privalomas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Pakeistame Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1/58 nustatytos institucijų oficialios ir darbo
kalbos. Pagal šį reglamentą visi teisės aktai ir kiti bendro taikymo dokumentai pateikiami 
visomis oficialiomis kalbomis (http://eur-lex.europa.eu). Kiekvienas ES pilietis gali raštu 
viena iš oficialių Sąjungos kalbų kreiptis į ES institucijas ir organus ir ta pačia kalba gauti 
atsakymą. 
Be teisinių įsipareigojimų, visos ES institucijos ir organai turi tam tikrą būtiną lankstumą, nes 
jie privalo kuo geriau išnaudoti ribotus vertimo pajėgumus.

Europa.eu yra oficialus Europos Sąjungos tinklalapis. Jį valdo – ES institucijų ir organų 
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vardu – Europos Komisija, tačiau ji neturi įtakos nei kitų organų ir institucijų teikiamam 
turiniui, nei kalbų versijoms, kuriomis jie pateikia savo informaciją. Todėl Komisija negali 
pateikti jokios informacijos apie tinklalapius, už kurių turinį yra atsakingi kiti ES organai ir 
institucijos. Komisija pažymi, kad du peticijoje nurodyti tinklalapiai patenka į Europos 
Parlamento ir Europos jūrų saugumo agentūros kompetencijos sritį.

Apskritai, Komisijos nuomone, labai svarbu, kad būtų komunikuojama daugeliu kalbų, norint 
piliečius ir pilietinę visuomenę įtraukti į demokratinį procesą Europos lygmeniu. Todėl 
Komisija stengiasi informaciją savo tinklalapiuose pateikti tiek oficialių ES kalbų, kiek tik 
įmanoma. Pastaraisiais metais šiuo klausimu padaryta didelė pažanga.
Kalbos parenkamos atsižvelgiant į tikslinę grupę, turinio pobūdį ir informacijos kiekį bei jos 
gyvavimo trukmę. Svarbiausi tarnybų tinklalapiai, kuriuose pateikiama esminė informacija, 
dažniausiai prieinami visomis 23 oficialiomis kalbomis. Siekiant efektyviai naudoti lėšas ir 
taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, specializuoti tinklalapiai, skirti tik santykinai mažai 
tikslinei grupei, atsižvelgiant į aplinkybes, teikiami mažiau kalbų. Kadangi Komisija skubią ir 
svarbią informaciją, pavyzdžiui, naujienas, nori pateikti kuo greičiau, tokia informacija, taip 
pat trumpai galiojantys dokumentai dažnai verčiami ne į visas kalbas.
Esminė informacija ir dokumentai, susiję su kvietimais teikti pasiūlymus, dažniausiai 
skelbiami visomis oficialiomis Sąjungos kalbomis. Visgi nuo šios taisyklės nukrypstama, jei 
kvietimas yra labai techninio pobūdžio ir jį versti į visas oficialias kalbas atrodo netikslinga. 
Taip pat kvietimai išorės santykių srityje skelbiami tik tomis kalbomis, kuriomis reikia skelbti 
atsižvelgiant į planuojamas priemones. Paraiškų teikėjai bet kokiu atveju savo pasiūlymus gali 
pateikti bet kuria oficialia kalba.“ 


