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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0795/2012, którą złożył Klaus Pöchhacker (Austria), w sprawie 
tłumaczenia wszystkich dokumentów UE dostępnych publicznie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się, by wszystkie dokumenty UE były dostępne we wszystkich 
językach urzędowych UE od chwili ich publikacji, a także podkreśla, że niektóre strony 
internetowe Komisji dostępne są w całości lub częściowo tylko w języku angielskim. Z uwagi 
na to, że składający petycję posługuje się wyłącznie językiem ojczystym, czyli niemieckim, 
nie jest on w stanie uzyskać cennych informacji (dotyczących np. wsparcia finansowego), co 
jego zdaniem stanowi jawny przejaw dyskryminacji – z możliwymi skutkami finansowymi –
w porównaniu z obywatelami, którzy rozumieją język angielski. Ponadto składający petycję 
chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób dokument sporządzony w niezrozumiałym dla niego 
języku obcym może być dla niego prawnie wiążący.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

W zmienionym rozporządzeniu Rady nr 1/58 określono języki urzędowe i robocze instytucji 
UE. Zgodnie z rozporządzeniem wszystkie akty prawne i inne dokumenty o ogólnym zakresie 
stosowania dostępne są we wszystkich językach urzędowych (http://eur-lex.europa.eu). Każdy 
obywatel Unii Europejskiej może kierować do organów i instytucji UE pisma sporządzone w 
jednym z języków urzędowych w celu otrzymania odpowiedzi w tym samym języku.
Poza zobowiązaniami prawnymi wszystkie organy i instytucje UE wykazują się niezbędną 
elastycznością, ponieważ muszą w najwydajniejszy sposób wykorzystywać ograniczone 
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możliwości tłumaczenia dokumentów.

Oficjalną stroną internetową Unii Europejskiej jest europa.eu. Administrowanie stroną, w 
imieniu organów i instytucji UE, należy do zadań Komisji Europejskiej, która jednakże nie 
ma wpływu ani na treść zamieszczaną przez pozostałe instytucje i organy, ani na wersje 
językowe, w których udostępnia się te informacje. Z tego powodu Komisja nie może 
przekazać żadnych informacji na temat stron internetowych, za których treść odpowiadają 
inne instytucje i organy UE. Komisja pragnie zauważyć, że administrowanie dwiema 
wymienionymi w petycji stronami internetowymi należy do zadań Parlamentu Europejskiego 
oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego.

Komisja co do zasady przywiązuje ogromną wagę do tego, aby informacje podawane były w 
wielu językach, skoro obywatele w ramach społeczeństwa obywatelskiego mają angażować 
się w demokratyczne procesy na płaszczyźnie europejskiej. Z tego powodu Komisja 
podejmuje starania o udostępnianie na swoich stronach internetowych informacji w jak 
największej liczbie języków urzędowych UE. W ostatnich latach poczyniono w tej dziedzinie 
znaczne postępy.
Wybór wersji językowych zależy od docelowej grupy odbiorców, charakteru treści, a także od 
ilości informacji i okresu ich obowiązywania. Najważniejsze strony internetowe, które 
zawierają podstawowe informacje, dostępne są co do zasady we wszystkich 23 oficjalnych 
językach UE. Ze względu na optymalizację kosztów oraz w celu zaoszczędzenia pieniędzy 
podatników specjalistyczne strony internetowe, których treść skierowana jest do małych grup 
docelowych, mogą być dostępne w mniejszej liczbie wersji językowych. Z uwagi na fakt, że 
Komisja pragnie jak najszybciej udostępniać najświeższe i najważniejsze informacje, treści 
takich, a także dokumentów o krótkim okresie obowiązywania, najczęściej nie tłumaczy się 
na wszystkie języki.
Podstawowe informacje i dokumenty dotyczące zaproszeń do składania wniosków publikuje 
się co do zasady we wszystkich językach urzędowych Unii. Tym niemniej reguła ta ma 
ograniczony zakres stosowania, jeżeli z powodu wysoce technicznego charakteru zaproszenia 
tłumaczenie go na wszystkie języki urzędowe wydaje się nieuzasadnione. Również 
zaproszenia dotyczące wniosków w obszarze stosunków zewnętrznych publikowane są 
wyłącznie w językach właściwych w kontekście planowanych działań. Wnioskodawcy mogą 
w każdym przypadku składać wnioski w dowolnym języku urzędowym. 


