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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0795/2012, adresată de Klaus Pöchhacker, de cetățenie austriacă, 
privind traducerea tuturor documentelor UE care sunt accesibile publicului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca toate documentele Uniunii Europene să fie disponibile în toate limbile 
oficiale ale UE încă din momentul publicării, oferind drept exemplu diverse site-uri de 
internet ale Comisiei Europene, care sunt redactate integral sau parțial în limba engleză. 
Având în vedere că nu vorbește decât limba maternă, adică germana, acesta nu poate să 
acceseze informații importante (de exemplu, informații privind acordarea de finanțare). 
Petiționarul consideră că este vorba despre un tratament discriminatoriu și că, din acest motiv, 
este posibil ca el să fie dezavantajat chiar și din punct de vedere financiar în comparație cu alți
cetățeni care cunosc limba engleză. De asemenea, dorește să știe cum un document redactat în 
limba engleză, pe care nu îl înțelege, ar putea fi obligatoriu din punct de vedere juridic pentru 
el.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Regulamentul nr. 1/58 modificat al Consiliului stabilește limbile oficiale și limbile de lucru 
ale instituțiilor. În conformitate cu acest regulament, toate actele juridice și alte texte cu 
aplicabilitate generală sunt disponibile în toate limbile oficiale (http://eur-lex.europa.eu). Toți 
cetățenii Uniunii se pot adresa în scris, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii, unei 
instituții UE pentru a primi un răspuns în aceeași limbă.
Pe lângă obligațiile stabilite prin lege, toate organismele și instituțiile UE dispun de un anumit 
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grad de flexibilitate întrucât trebuie să obțină beneficii maxime cu ajutorul unor capacități de 
traducere limitate.

Europa.eu este pagina de internet oficială a Uniunii Europene. Aceasta este exploatată – în 
numele organismelor și instituțiilor UE – de Comisia Europeană, care nu are totuși nicio 
influență asupra conținutului oferit de alte organisme și instituții, și nici asupra versiunilor 
lingvistice în care se oferă aceste informații. Prin urmare, Comisia nu deține informații 
privind site-urile de internet pentru al căror conținut sunt responsabile alte organisme și 
instituții ale UE. Comisia observă faptul că cele două site-uri de internet menționate în petiție 
intră în sfera de competență a Parlamentului European și a Agenției Europene pentru 
Siguranță Maritimă.

În general, din punctul de vedere al Comisiei, este foarte important să se comunice în mai 
multe limbi atunci când cetățenii și societatea civilă trebuie implicați în procesul democratic 
la nivel european. Prin urmare, Comisia depune eforturi pentru a pune la dispoziție 
informațiile de pe site-urile sale de internet în cât mai multe limbi oficiale posibil. În ultimii 
mari s-au înregistrat progrese mari în această privință.
Alegerea limbilor depinde de grupul țintă, de natura conținutului, de cantitatea de informații și 
de durata de viață a acestora. Cele mai importante site-uri de internet ale serviciilor, care 
conțin informații de bază, sunt disponibile de obicei în toate cele 23 de limbi oficiale. Din 
motive de rentabilitate și pentru a economisi banii contribuabililor, se oferă site-uri 
specializate, care se adresează doar unui grup țintă relativ mic, uneori în mai puține limbi. 
Întrucât Comisia dorește să pună la dispoziție informații și mesaje urgente și importante cât 
mai repede posibil, deseori acestea, sau chiar documente cu o durată de viață scurtă, nu sunt 
traduse în toate limbile.
Informațiile de bază și documentele referitoare la solicitările de prezentare a propunerilor se 
publică de obicei în toate limbile oficiale ale Uniunii. Totuși, această regulă are aplicabilitate 
restrânsă atunci când, ca urmare a conținutului de înalt nivel tehnic al solicitării, traducerea în 
toate limbile oficiale nu este utilă. De asemenea, solicitările din domeniul relațiilor externe se 
publică numai în limbile care sunt adecvate contextului măsurilor vizate. În orice caz, 
solicitanții pot înainta propunerile în orice limbă oficială doresc. 


