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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verlangt dat alle documenten van de Europese Unie op het moment van publicatie 
beschikbaar zijn in alle officiële EU-talen. Indiener geeft als voorbeeld bepaalde websites van 
de Europese Commissie die uitsluitend of ten dele in het Engels gesteld zijn. Aangezien hij 
geen andere dan zijn moedertaal Duits machtig is, is hij niet in staat voor hem waardevolle 
informatie (bijv. over steunverlening) te verkrijgen. Indiener is van opvatting dat er sprake is 
van ongelijke behandeling en dat hij hierdoor - mogelijk ook financieel - wordt benadeeld ten 
opzichte van andere burgers die het Engels wel beheersen. Hij vraagt zich voorts af hoe een 
document dat gesteld is in een vreemde taal die hij niet begrijpt rechtsgeldig voor hem kan 
zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

"In de gewijzigde Verordening van de Raad nr. 1/58 zijn de officiële talen en werktalen van 
de instellingen vastgelegd. Overeenkomstig deze verordening zijn alle besluiten en andere 
documenten met een algemene strekking in alle officiële talen beschikbaar (http://eur-
lex.europa.eu). Iedere burger van de Unie kan zich schriftelijk in een officiële taal van de 
Unie tot de organen en instellingen van de EU wenden, om een antwoord in dezelfde taal te 
krijgen. 
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Afgezien van de wettelijke verplichtingen hebben alle organen en instellingen van de EU een 
noodzakelijke flexibiliteitsmarge omdat ze een zo goed mogelijk gebruik van de beperkte 
vertaalcapaciteit moeten maken.

Europa.eu is de officiële website van de Europese Unie. Deze site wordt namens de organen 
en instellingen van de EU onderhouden door de Commissie, die echter geen invloed op de 
door andere EU-organen en –instellingen aangeboden inhoud heeft en evenmin op de 
taalversies waarin deze hun informatie aanbieden. Daarom kan de Commissie geen informatie 
geven over de websites voor de inhoud waarvan andere organen en instellingen van de EU 
verantwoordelijk zijn. De Commissie merkt op dat de twee in het verzoekschrift genoemde 
websites onder de verantwoordelijkheid van het Europees Parlement en het Europees 
Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart vallen.

In het algemeen gesproken acht de Commissie het van groot belang dat in meerdere talen 
wordt gecommuniceerd, willen burgers en de maatschappij bij het democratische proces op 
Europees niveau worden betrokken. Daarom streeft de Commissie ernaar de informatie op 
haar websites in zo veel mogelijk officiële talen van de EU ter beschikking te stellen. In de 
afgelopen jaren werd hierbij grote vooruitgang geboekt.
De keuze van de talen hangt af van de doelgroep, de aard van de inhoud en tenslotte de 
informatieomvang en de levensduur daarvan. De belangrijkste websites van de diensten, die 
fundamentele informatie bevatten, zijn in de regel in alle 23 officiële talen beschikbaar. Uit 
kostenoverwegingen en om de belastingbetaler geld te besparen worden gespecialiseerde 
webpagina's die slechts voor een betrekkelijk kleine doelgroep van belang zijn soms in 
minder talen aangeboden. Aangezien de Commissie urgente en belangrijke informatie zoals 
nieuwsberichten zo snel mogelijk beschikbaar wil stellen, worden deze en ook documenten 
met een korte levensduur vaak niet in alle talen vertaald.
Informatie van fundamenteel belang en uitnodigingen voor de indiening van voorstellen 
worden gewoonlijk in alle officiële talen van de Unie gepubliceerd. Wel geldt deze regel in 
beperkte mate als wegens de zeer technische aard van een uitnodiging vertaling in alle 
officiële talen niet zinvol wordt geacht. Ook worden uitnodigingen op het gebied van de 
externe betrekkingen uitsluitend in de talen gepubliceerd die in de context van de beoogde 
maatregelen in aanmerking komen. Personen met een aanvraag of verzoek kunnen hun
voorstellen in ieder geval in iedere willekeurige officiële taal indienen".


