
CZĘŚĆ PIERWSZA: ROZPRAWY I ARTYKUŁY

ANASTAZJA GAJDA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

WIELOJĘZYCZNOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ

S ł o w a  k l u c z o w e: Unia Europejska, polityka językowa, wielojęzyczność, jednolite stosowanie prawa
Unii Europejskiej, promowanie wielojęzyczności.

1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Unia Europejska (dalej: UE lub Unia) została zbudowana w oparciu o zasadę „jedności
w różnorodności”: różnorodności etników, kultur, obyczajów, wyznań i przekonań oraz
języków1. Sytuacje językowe państw UE są bardzo złożone, ukształtowane przez czyn-
niki geograficzne, kulturę, politykę oraz mobilność ludzi. Obecnie UE jest za -
mieszkiwana przez prawie 500 mln ludzi należących do różnych grup etnicznych, 
o od miennych kulturach i językach. Unia jest więc wielojęzyczna — na jej terytorium
mówi się wieloma językami etniczno-narodowymi, a znacząca cześć obywateli Unii
jest w stanie posługiwać się kilkoma językami. UE uznaje 24 języki narodowe (etnicz-
ne) za urzędowe, ale na jej obszarze mówi się jeszcze około 60 innymi autochtonicz-
nymi lokalnymi i nielokalnymi językami. W całej Europie egzystuje ponad 100 ję zy -
ków autochtonicznych (Juaristi, Reagan, Tonkin 2008: 47 i n.). Do tej liczby trzeba do-
dać języki imigrantów. W Londynie na przykład używa się kilkuset języków.

Różnorodność językowa jest niewątpliwie znamienną cechą UE, która decyduje 
o jej tożsamości (zob. ciekawie na temat wielojęzyczności jako instrumencie w budo-
wie europejskiej polityki tożsamościowej: Lubaś 2009: 97 i n.). Unia Europejska nie ma
języka, który byłby symbolem jej tożsamości i emocjonalnie łączyłby jej obywa teli.
Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Unii językowym symbolem jej tożsamości jest
wielojęzyczność. Ta różnorodność jest w Unii doceniana, a języki jej państw człon kow -
skich uważa się za źródło bogactwa kulturowego (Szul 2007: 66 i n.). 

Języki UE, stanowiąc atrybut narodowej i osobistej tożsamości, są nie tylko częścią
przebogatego i fascynującego w swojej różnorodności dziedzictwa kulturowego państw
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1 Niniejszy tekst stanowi zmienioną i rozszerzoną wersję artykułu, zob.: G a j d a 2007: 161–171.
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członkowskich. Służą one ponadto urzeczywistnianiu prawa unijnego, tj. wy rażaniu je-
go treści w formach prawnych oraz obwieszczaniu go adresatom. Różno rodność języ-
kowa w UE pod tym względem nie ma precedensu, por. w Radzie Europy i w NATO
obowiązują po dwa języki oficjalne, a w Organizacji Narodów Zjed no czonych funk-
cjonuje 6 języków oficjalnych (Michałowska-Gorywoda 2001: 81; Atha nassiou 2006: 5).
Unia Europejska, w której obowiązują 24 języki urzędowe, to bez wątpienia najbardziej
wielojęzyczna organizacja na świecie. Języków tych przybędzie, gdy w najbliż szych la-
tach dołączą do UE kolejne państwa. 

Niewiele się dzisiaj mówi o genezie unijnej wielojęzyczności. Przyjmuje się raczej
prostą interpretację, że w powojennej sytuacji usiłowano dopełnić wszelkich starań, aby
zagrożone imperialistyczną polityką sowiecką kraje Europy Zachodniej miały jak naj-
mniej powodów do sporów i jak najmniejsze poczucie bycia poszkodowanym. Obec nie
podkreśla się także inne motywy i uzasadnienia dla wielojęzycznej Unii Euro pejskiej.
UE jako organizacja międzynarodowa chce się porozumiewać ze swoimi obywatelami,
a także z poszczególnymi państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi w ich
własnym języku. Wielojęzyczność pomaga przecież podnosić przejrzy stość, wydajność
i legitymację instytucji UE (Łuczak 2010: 110–111). 

Czym zatem jest wielojęzyczność Unii Europejskiej? (na temat terminów poliling-
walność (wielojęzyczność) zob.: Malinowska 2004; Carson (ed.) 2003: 13 i n.). Zgod nie
z komunikatem Komisji Europejskiej (dalej: KE) Nowa strategia ramowa w sprawie
wielojęzyczności (COM (2005) 596 wersja ostateczna) z 22 listopada 2005 r. wieloję-
zyczność „odnosi się do umiejętności danej osoby posługiwania się kilkoma językami
oraz współistnienia różnych społeczności językowych na jednym obszarze geograficz-
nym”. W tym komunikacie termin wielojęzyczność jest stosowany w celu określenia no -
wego obszaru polityki KE, który promuje warunki sprzyjające pełnej ekspresji wszyst kich
języków. 

Polityka wielojęzyczności KE ma trzy cele. Po pierwsze, zachęcanie do nauki języ-
ków obcych i promowanie różnorodności językowej w społeczeństwie. Po drugie, pro-
mowanie dynamicznej wielojęzycznej gospodarki. Po trzecie, zapewnienie wszystkim
obywatelom Unii dostępu w ich własnym języku do unijnego prawa, procedur oraz in-
formacji dotyczących UE.

Wielojęzyczność jest częścią polityki UE od wejścia w życie tzw. Traktatów rzym-
skich, czyli od 1 stycznia 1958 roku. Początkowo była ona związana wyłącznie z sys-
temem językowym ustanowionym dla instytucji wspólnotowych oraz kontaktów z wła -
dzami i obywatelami państw członkowskich (Kraus 2008: 11 i n.). Rozporządze nie nr 1
z 1958 r. potwierdziło równe traktowanie języków narodowych państw członkowskich
i ich status jako języków urzędowych i roboczych instytucji wspólnotowych (potem
unijnych) — zasada ta jest zachowywana przy każdym kolejnym rozszerzeniu Unii
Europejskiej o nowe państwa.

W następstwie wejścia w życie Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht (zob.: Dz. Urz.
WE 1992 C 191/1) propagowanie nauczania języków obcych oraz znajomości języków
wśród poszczególnych obywateli przy jednoczesnym podkreślaniu różnorodności języ -
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ko wej legło u podłoża unijnej polityki językowej i edukacyjnej. Jeśli w latach 90. XX w.
pomoc Wspólnoty Europejskiej skierowana była na nauczanie języków narodowych, to
w pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia położono nacisk na bardziej całościową poli-
tykę edukacji językowej, dążąc do propagowania nauczania wszystkich języków,
łącznie z językami regionalnymi i/lub mniejszościowymi, językami imigrantów i naj-
większymi językami świata.

Przez wiele lat UE zabiegała o ustanowienie spójnych i całościowych ram dla róż -
nych przepisów, polityk, praktyk czy inicjatyw dotyczących wielojęzyczności. Od 
1 stycznia 2007 r. wielojęzyczność stała się oddzielnym zakresem kompetencji przy-
znanym jednemu z komisarzy — wielojęzyczność uznana została tym samym za sa-
modzielny obszar polityki UE.

Nie istnieje oczywiście „wspólna polityka językowa” prowadzona przez UE, jednak
instytucje unijne odgrywają pewną rolę w kształtowaniu jej na poziomie państw człon-
kowskich, zgodnie z zasadą pomocniczości.

2. PODSTAWY PRAWNE DLA WIELOJĘZYCZNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Unia Europejska nie ma wyłącznej kompetencji do prowadzenia polityki językowej.
Zagadnienia językowe pozostają także w sferze kompetencji państw członkowskich.
Wykonywane muszą być one jednak w granicach poszanowania prawa unijnego, zwła -
szcza zasady niedyskryminacji i proporcjonalności. 

Odwołanie się do kwestii językowych znajdziemy zarówno w Traktacie o Unii Euro -
pejskiej (dalej: TUE, tekst jednolity w brzmieniu nadanym przez Traktat z Liz bony,
zob.: Dz. Urz. UE 2012 C 326/13), Traktacie o funkcjonowaniu Unii Euro pej skiej (da-
lej: TFUE, tekst jednolity w brzmieniu nadanym przez Traktat z Lizbony, Dz. Urz. UE
2012 C 326/47), jak i Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej: KPP)2 oraz
w dokumentach instytucji unijnych, przede wszystkim Komisji Euro pejskiej, Rady 
i Parlamentu Europejskiego (dalej: PE). 

2.1. Postanowienia traktatowe i kwestie językowe

Artykuł 3 ust. 3 TUE stanowi, że Unia „szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową
i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”. 
Z ko lei w art. 4 ust. 2 TUE zapisano, że „Unia szanuje równość Państw Członkowskich
wobec Traktatów, jak również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich

2 KPP pierwotnie została proklamowana w Nicei 7 grudnia 2000 r. wspólnie przez Radę, Komisję i Par -
la ment Europejski. Początkowo nie miała jednak mocy prawnie wiążącej. Dopiero wejście w życie Trak tatu
z Lizbony z dniem 1 grudnia 2009 r. spowodowało, że moc prawna KPP uległa zasadniczej zmianie. 
Z mocy nowego art. 6 ust. 1 TUE KPP „ma taką samą moc prawna jak Traktaty”, czyli obecnie ma moc pra-
wa pierwotnego. Pierwotna wersja KPP została poddana redakcji i Karta została ponownie uchwalona przez
PE, Radę i Komisję 12 grudnia 2007 roku. Aktualnie obowiązujący tekst KPP zob.: Dz. Urz. UE 2012 C
326/391. 
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podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do
samorządu regionalnego i lokalnego”. Obowiązek poszanowania polilingwalności na-
leży traktować jako powstrzymywanie się od ingerencji w tożsamość narodową po-
szczególnych państw członkowskich UE oraz jako dążenie do zachowania różnorod-
ności państw w sferze kulturowej. W tym znaczeniu UE jest traktowana jako związek
państw w poszanowaniu ich różnorodności (Czapliński, Mik 2005: 91–92). 

W TFUE można także odnaleźć postanowienia odnoszące się do wielojęzyczności.
Unia Europejska podejmuje bowiem działania służące wspieraniu różnorodności języ-
kowej. Odnosi się to nie tylko do 24 języków urzędowych Unii, lecz także do licznych
języków regionalnych i języków mniejszości, którymi posługują się różne społeczno ści
w Europie. Do tego zagadnienia nawiązuje m.in. art. 165 TFUE określający cele Unii
w zakresie edukacji, kształcenia zawodowego i sportu. W ustępie 1 tego artykułu
stwierdza się, że unijna kompetencja w zakresie edukacji w pełni szanuje różnorod ność
językową i kulturową państw członkowskich. W ustępie 2 zapisano, że UE zmierza
m.in. do „rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza przez nauczanie 
i upowszechnianie języków Państw Członkowskich”.

Artykuł 167 ust. 1 i 4 TFUE zobowiązuje Unię do przyczyniania się do rozkwitu kul -
tur państw członkowskich w poszanowaniu różnorodności narodowej i regionalnej, ale
także wspólnego dziedzictwa kulturowego. W artykule tym co prawda wyrażenie
różnorodność językowa nie występuje, ale z treści Traktatu odnoszącej się do edukacji
i kultury można wyprowadzić wniosek, że różnorodność ta jest traktowana jako warto-
ść, którą należy szanować zarówno na szczeblu europejskim, jak i w poszczególnych
państwach członkowskich UE. 

Z mocy artykułu 207 TFUE (podstawa wspólnej polityki handlowej) stwierdza się,
że Rada ma stanowić jednomyślnie przy rokowaniach i zawieraniu umów w dziedzinie
handlu usługami w zakresie kultury i audiowizualnymi, jeżeli umowy te mogłyby za-
grozić różnorodności kulturowej i językowej Unii.

W końcu Protokół (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Euro pej -
skiej dołączony do Traktatu z Lizbony3 zawiera postanowienie, zgodnie z którym pro-
jekt aktu ustawodawczego Unii jest przekazywany do parlamentu narodowego w języ -
kach urzędowych Unii (por. art. 4).

2.2. Rodzaje języków w Unii Europejskiej

Prawo unijne przewiduje równorzędny status języków wszystkich państw człon-
kowskich, ponieważ żaden z języków nie posiada specjalnego statusu (Schilling 2011:
1469). W UE wyróżnia się: języki autentyczne, języki urzędowe oraz języki robocze
(Ammon 2006: 320 i n.; Urrutia, Lasagebaster 2007: 480 i n.). 

3 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro -
pejską podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. UE 2007 C 306/1. Po wielu trudnościach związa-
nych z procesem ratyfikacyjnym w państwach członkowskich UE wszedł w życie 1 grudnia 2009  roku. 
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Języki autentyczne — to języki, w których zostały sporządzone oryginalne wersje
traktatów. Kiedy powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1951 r.), traktat ją usta -
nawiający był autentyczny tylko w jednym języku — języku francuskim4. Traktaty
rzymskie (1957 r.), tworzące dwie pozostałe Wspólnoty: Europejską Wspólnotę Ener -
gii Atomowej5 i Europejską Wspólnotę Gospodarczą (później Wspólnotę Europej ską)6,
były autentyczne już w czterech językach (języku francuskim, niderlandzkim, nie-
mieckim i włoskim) i zawierały postanowienia będące podstawą systemu językowego
Wspólnot.

Obecnie, jak wynika to z art. 55 ust. 1 TUE, traktat ten został sporządzony w jednym
oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, chorwackim,
duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litew-
skim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, ru-
muńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. Obo wią zują
tym samym w UE 24 języki autentyczne. Teksty w każdym z tych języków są na rów-
ni autentyczne. Analogiczną dyspozycję zawiera również art. 358 TFUE. 

Liczba języków autentycznych jest mniejsza niż liczba państw w UE. Wynika to 
z faktu, że niektóre języki są wspólne dla większej liczby państw członkowskich. Nowe
języki są dodawane z każdym rozszerzeniem o nowe państwa członkowskie UE.

Należy także wskazać, że zgodnie z art. 55 ust. 2 TUE i art. 358 TFUE oba traktaty
(TUE i TFUE) mogą być również przetłumaczone na wszystkie inne (niż ustalone do-
tychczas autentyczne) języki określone przez państwa członkowskie, które zgodnie 
z ich porządkiem konstytucyjnym mają status języków urzędowych na całym ich tery-
torium lub jego części. 

Warto także zwrócić uwagę na Deklarację nr 16 dołączoną do Traktatu z Lizbony, 
w której zapisano: „Konferencja zauważa, że możliwość sporządzania tłumaczeń urzę-
dowych Traktatów na języki, o których mowa w artykule 55 ust. 2 TUE, przyczynia się
do realizacji celu określonego w art. 3 ust. 3 akapit 4 TUE, który przewiduje, że Unia
szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową. Konferencja potwierdza
przywiązanie Unii do różnorodności kulturowej Europy oraz podkreśla, że będzie na-
dal poświęcać szczególną uwagę tym i innym językom. Konferencja zaleca, aby Pań -
stwa Członkowskie, które pragną skorzystać z możliwości, o której mowa w art. 55 ust.
2 TUE, poinformowały Radę w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania TL o języku lub ję-
zykach, w jakich sporządzone zostanie tłumaczenie Traktatów”.

W językach autentycznych, zgodnie z art. akapit 4 TFUE, każdy obywatel Unii może
zwracać się pisemnie do każdej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii
oraz otrzymywać odpowiedź w tym samym języku. Ten wybór prawodawcy unijnego,

4 Por.: art. 100 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, podpisanego 18 kwietnia
1951 r. i który wszedł w życie 23 lipca 1952 roku. 

5 Por.: art. 225 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, podpisanego 
25 mar  ca 1957 r. i który wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku.

6 Por.: art. 248 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, podpisanego 25 marca
1957 r. i który wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku.
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by możliwe było korzystanie z każdego języka autentycznego, wynika z chęci zapew-
nienia wszystkim obywatelom Unii możliwości uzyskania informacji w zrozumiałym
dla nich języku. Praktyka wskazuje jednak na pewne trudności z odsyłaniem odpowie-
dzi w języku, w jakim pismo zostało skierowane, zwłaszcza w organach doradczych
Unii, np. w Komitecie Regionów (Kowalik-Bańczyk 2012: 498).

Za języki urzędowe Unii Europejskiej (zwane też językami oficjalnymi) uważa się
wszystkie ogólnopaństwowe języki oficjalne państw członkowskich UE. Języki te
uzna je się za równorzędne i równoprawne.

Zgodnie z art. 342 TFUE: „System językowy instytucji Unii określa Rada, stanowiąc
jednomyślnie w drodze rozporządzeń, bez uszczerbku dla postanowień Statutu
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. W artykule tym znajduje się więc upo-
ważnienie dla Rady do ustanowienia systemu językowego instytucji UE, tj. do ustala-
nia języków urzędowych, w których sporządzane są akty prawa pochodnego unijnego.
Status języka urzędowego oznacza, że w każdym z tych języków można przesyłać do-
kumenty do instytucji UE i w każdym z nich uzyskać odpowiedź (Karasiewicz 2009:
893), a rozporządzenia i inne akty prawne są publikowane w językach urzędowych (po -
dobnie jak Dziennik Urzędowy UE).

Stosując się do dyspozycji art. 342 TFUE, Rada wydała 15 kwietnia 1958 r. Roz -
porządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspól noty
Gospodarczej (dalej: Rozporządzenie, wersję pierwotną zob.: Dz. Urz. WE 1958 L 17/385).
Rozporządzenie w całości poświęcone jest kwestiom językowym i stanowi pod stawę
prawną wielojęzyczności prawa unijnego. Odnosi się ono jednak wyłącznie do instytu-
cji Unii, wymienionych w art. 13 TUE, tj. Rady, Rady Euro pej skiej, Komisji Euro pej -
skiej, Parlamentu Europejskiego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro pej skiej (z za-
strzeżeniem odrębnych reguł zawartych w jego regulaminie), Europejskiego Banku
Centralnego oraz Trybunału Obrachunkowego.

W art. 1 Rozporządzenia wymienione zostały języki urzędowe i robocze instytucji
Unii. Nie dokonano jednak w nim rozróżnienia pomiędzy określeniami język oficjalny
i język roboczy. Obecnie w wyniku wielokrotnej nowelizacji Rozporządzenia w UE
występują języki urzędowe i robocze. Było ono modyfikowane ilekroć do WE/UE
przyjmowane były nowe państwa7. Od 1 lipca 2013 r. skonsolidowany tekst Rozporzą -

7 Zob.: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa
Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa, Dz. Urz. WE 1972 L 73/14; Akt dotyczący warunków przy-
stąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Greckiej, Dz. Urz. WE 1979 L 291/17;
Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach — przystąpienie Królestwa Hiszpanii
oraz Republiki Portugalskiej, Dz. Urz. WE 1985 L 302/23; Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz do-
stosowań w traktatach — przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji, Dz. Urz.
WE 1994 C 241/21; Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowañ w traktatach — przystąpienie
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Sło -
wackiej, Dz. Urz. UE 2003 L 236/33; Rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Euro -
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia
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dze nia zakłada, że językami urzędowymi i językami roboczymi instytucji wspólnoto-
wych są: angielski, bułgarski, czeski, chorwacki, duński, estoński, fiński, francuski, grec-
ki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, niderlandzki, polski,
por tugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Rozporządzenie przewiduje, że dokumenty, kierowane do instytucji przez państwa
członkowskie lub osobę podlegającą jurysdykcji państwa członkowskiego, sporządza
się w jednym z wybranych przez nadawcę języków urzędowych. Odpowiedzi udziela
się w tym samym języku (por. art. 2). Z kolei dokumenty adresowane przez instytucję
do państwa członkowskiego lub osoby podlegającej jurysdykcji państwa członkow-
skiego przygotowuje się w języku tego państwa. Rozporządzenia i inne dokumenty po-
wszechnie obowiązujące sporządza się w dwudziestu trzech językach urzędowych.
Kon sekwencją tych zasad jest konieczność publikacji w unijnym organie promulgacyj-
nym, tj. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dokumentów w dwudziestu czte rech
językach urzędowych (por. art. 3–5)8. 

Z zakresu zastosowania art. 342 TFUE wyłączony został Trybunał Sprawiedli wo ści9.
Dlatego art. 7 Rozporządzenia stanowi, że system językowy postępowania przed

systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki  sta -
nowiące odstępstwa od tych rozporządzeń, Dz. Urz. UE 2005 L 156/3; Rozporządzenie Rady WE nr 1791/
2006 z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak:
swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo 
(w tym prawo weterynaryjne i fitosanitarne), polityka transportowa, opodatkowanie, statystyka, ener gia, śro-
dowisko naturalne, współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, unia celna, sto-
sunki zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz instytucje w związku z przystąpieniem
Bułgarii i Rumunii, Dz. Urz. UE 2006 L 363/1 oraz Rozporządzenie Rady (UE) nr 517/ 2013 z dnia 13 maja
2013 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towa-
rów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo, bezpieczeństwo żywno ści, po-
lityka weterynaryjna i fitosanitarna, polityka transportowa, energia, podatki, statystyka, sieci transeuro -
pejskie, wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, sprawiedliwość, wolność i bez pieczeństwo, środo -
wisko, unia celna, stosunki zewnętrzne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obro ny oraz instytucje 
w tej dziedzinie, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji, Dz. Urz. UE 2013 L 158/1.

8 Dziennik Urzędowy UE zapewnia oficjalną publikację aktów ustawodawczych i innych aktów prawnych
UE. W wersji papierowej jest publikowany od 1958 r., a od 1998 r. jest również dostępny w wersji elektro-
nicznej w Internecie. W ostatnich latach rośnie liczba osób poszukujących informacji w Dzienniku Urzę do -
wym przez Internet, natomiast liczba abonentów wersji drukowanej znacząco maleje. Początkowo tylko
wersja drukowana była uważana za jedynie ważną i prawnie wiążącą publikację. Nie można było dochodzić
swoich praw ani egzekwować obowiązków na podstawie elektronicznej wersji Dziennika Urzędowego. Do -
pie ro Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2013 L 69/1 umożliwia powszechne korzystanie 
z elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego, które będzie autentyczne, aktualne, kompletne i bezpłat-
ne. Wersja papierowa ma być autentyczna tylko tymczasowo, w wyjątkowych przypadkach, np. wtedy gdy
zakłócone zostanie działanie systemu informatycznego unijnego urzędu publikacji. 

9 Zob. też: Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dołączony do
Trak tatu z Lizbony, w którym w art. 64 zapisano, że system językowy Trybunału określa Rada stanowiąc jed -
nomyślnie w drodze rozporządzeń. Rozporządzenie to jest przyjmowane na wniosek Trybunału Spra wie dli -
wości po konsultacji z Komisją i PE albo na wniosek Komisji i po konsultacji z Trybunałem Spra wiedliwości
i PE. Do chwili przyjęcia tych reguł stosuje się postanowienia regulaminu proceduralnego Trybu nału Sprawie-
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Trybunałem Sprawiedliwości wyznaczy jego regulamin. W art. 29 § 1 Regulaminu po-
stępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (dalej: Regulamin, zob.: wersję skon-
solidowaną Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, Dz. Urz.
UE 2010 C 171/1 z późn. zmian.) określono, że języki postępowania to wszystkie języki
urzędowe państw członkowskich. W każdym konkretnym postępowaniu dokonuje się
wyboru tzw. języka postępowania. Język ten wybiera skarżący, z zastrzeżeniami okreś-
lonymi w przepisie wyjątków. W szczególności, gdy pozwanym jest państwo człon -
kowskie bądź osoba fizyczna lub prawna należąca do jednego z państw członkowskich,
językiem postępowania staje się język urzędowy tego państwa. W sytuacji gdy dane
państwo ma więcej niż jeden język urzędowy, skarżącemu przysługuje prawo wyboru
jednego z nich. W postępowaniu prejudycjalnym za język postępowania przyjmuje się
język urzędowy organu sądowego kierującego sprawę do Trybunału. Jeżeli świadek lub
biegły oświadcza, że nie potrafi właściwie wyrazić się w jednym z języków określonych
powyżej, Trybunał może zezwolić na wypowiedź w innym języku. Sekretarz zapewnia
przekład na język postępowania (por. art. 29 § 4 Regulaminu).

Prezes Trybunału i prezesi izb przy kierowaniu obradami, sędzia sprawozdawca, za-
równo w sprawozdaniu wstępnym, jak i w sprawozdaniu na rozprawę, sędziowie i rzecz-
nicy generalni przy zadawaniu pytań i przedstawianiu swoich opinii mogą używać
określonych wyżej języków, innych niż język postępowania. Sekretarz odpowiada za
przekład na język postępowania (por. art. 29 § 5 Regulaminu). 

Publikacje Trybunału, przede wszystkim Zbiór Orzeczeń, wydaje się w językach
wyżej wskazanych. Jednak tylko teksty zredagowane w języku postępowania są teks -
tami autentycznymi (por. art. 30 i 31 Regulaminu). 

Artykuł 8 Rozporządzenia stanowi, że jeżeli w państwie członkowskim funkcjonuje
kilka języków urzędowych, to stosowanie języka — na wniosek zainteresowanego —
zostaje określone zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawodawstwa tego
państwa. I tak np. Belgia uznała, że jej językiem urzędowym będzie francuski, podob-
nie jak Luksemburg, w którym ponadto językami urzędowymi są niemiecki i luksem-
burski (Górka 2004a: 18). Podkreślić należy, że językiem roboczym Trybunału
Sprawiedliwości jest język francuski. Na ten język, niezależnie od języka postępowa-
nia, tłumaczy się wszystkie niezbędne w postępowaniach dokumenty (Michałowska-
-Gorywoda 2002: 254). 

W odniesieniu do prawa wymóg wielojęzyczności oznacza nie tylko obowiązek two-
rzenia aktu prawnego we wszystkich językach urzędowych, ale również i to, że wszyst-
kie wersje językowe danego aktu prawnego powinny być traktowane jako równoważne,
czyli mające jednakową moc obowiązującą. Wersje te są nazywane tekstami auten-
tycznymi. Wszystkie autentyczne wersje językowe danego aktu prawnego mają taką
samą moc prawną, są prawnie skuteczne i wywołują ten sam skutek prawny. Tę właś-
ciwość prawa UE wyraża zasada równej autentyczności wersji językowych aktu praw-

dliwości oraz regulaminu proceduralnego Sądu dotyczące systemu językowego. Na zasadzie odstępstwa od art.
253 i 254 TFUE wszelkie zmiany tych postanowień lub ich uchylenie wymagają jednomyślnej zgody Rady. 
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nego. Zasada ta ma ogromny wpływ na tworzenie prawa i jego interpretację. Z jednej
strony wskazuje, w jaki sposób prawo powinno być interpretowane, z drugiej — wpro-
wadzając pewne założenia — umożliwia dokonanie jednolitej wykładni. Bez tej zasa-
dy istnienie wielojęzycznego prawa nie byłoby możliwe. 

Obecnie akty prawa unijnego mają 24 autentyczne wersje językowe. Tworzenie aktu
jednocześnie w tylu językach nie jest możliwe. Mimo że zgodnie z Rozporządzeniem
wszystkie języki urzędowe mają status języków roboczych instytucji Unii, to jednak 
w praktyce za języki robocze przyjmuje się angielski, francuski i niemiecki. Akty praw -
ne są tworzone w jednym lub dwóch językach, a następnie tłumaczone na pozo stałe ję-
zyki urzędowe.

Zgodnie z zasadą równej autentyczności wersji językowych wielojęzyczność wy-
maga tworzenia prawa we wszystkich językach urzędowych i uwzględniania ich wszyst -
kich wersji językowych w procesie wykładni tego prawa. Mimo trudności, jakie wiążą
się z tymi wymogami oraz wielu propozycji zmniejszenia liczby języków urzędowych
UE, nic nie wskazuje na to, aby takie ograniczenie weszło w życie.

Świadczą o tym także Konkluzje Rady z dnia 13 czerwca 2005 r. dotyczące oficjal-
nego użycia dodatkowych języków w Radzie i ewentualnie innych instytucjach i orga-
nach Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2005 C 148/1). Rada umożliwiła bowiem oficjal-
ne użycie języków innych niż języki urzędowe określone w Rozporządzeniu, którym
konstytucja państwa członkowskiego przyznaje status języka urzędowego na cało ści lub
części terytorium tego państwa i które zgodnie z prawem mogą być używane jako ję-
zyk narodowy (etniczny). Zezwolenia na oficjalne użycie języków udziela Rada na
podstawie porozumienia administracyjnego zawartego między nią a danym państwem
członkowskim. Ponadto także inne instytucje lub organy UE mogą wydawać podobne
zezwolenia na podstawie porozumienia administracyjnego. Poro zu mie nia te muszą
spełniać określone warunki określone przez Radę w Konkluzjach i muszą być zgodne
z prawem UE (pierwotnym i wtórnym). Dotychczas takie porozumienie zo stało zawar-
te między Radą a Królestwem Hiszpanii (zob.: Porozumienie administracyj ne pomiędzy
Królestwem Hiszpanii a Radą Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2006 C 40/2) oraz mię-
dzy Radą a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan dii Północnej
(zob.: Porozumienie administracyjne pomiędzy Rządem Zjed no czonego Kró lestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Radą Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2008 C
194/7). 

Zasada równorzędności statusu językowego UE odnosi się jednak tylko do instytu-
cji UE. Tymczasem na mocy innych rozporządzeń Rady tworzone są różne agendy
(agen cje, urzędy, centra itd.) niewymienione w Rozporządzeniu. Z zupełnie nietypo-
wym dla instytucji i organów UE ograniczeniem dopuszczalnych języków urzędowych
mamy do czynienia w przypadku Urzędu do Spraw Harmonizacji Rynku We wnętrz -
nego (OHIM). W wyroku w sprawie C-361/01 Christina Kik v. Urząd Harmonizacji 
w ramach Rynku Wewnętrznego Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jest uzasadnione
ograniczenie w stosowaniu języków urzędowych państwa członkowskiego Unii Euro -
pej skiej, wprowadzone przepisem art. 115 Rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w spra   -
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wie wspólnotowego znaku towarowego. Zgodnie z tym przepisem tylko pięć języków
urzędowych UE uznaje się za języki urzędowe tego Urzędu. Dlatego podmiot zgłasza -
jący znak towarowy musi wskazać jeden z tych języków jako język postępowania. Nie
stanowi to naruszenia prawa unijnego, w szczególności ówczesnego art. 6 TWE (zaka-
zującego dyskryminacji ze względu na przynależność państwową), ani innych przepisów
Traktatu dotyczących stosowania w UE języków państw członkowskich.

W wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości nie zakwestionował równości językowej
jako ogólnej zasady prawa. Rada może dowolnie na podstawie ówczesnego art. 290
TWE kształtować porządek językowy w organach wspólnotowych/unijnych. Może za-
tem także modyfikować przepisy Rozporządzenia (zob. szeroko na temat tego orzecze-
nia m.in.: Regan 2010: 113 i n.; Górka 2004b: 317 i n.; Creech 2005: 32 i n.; De Witte
2004: 222 i n.; Kjær, Adamo 2011: 6 i n. oraz Bengoetxea 2011: 99 i n.). 

Obywatele Unii mają zatem prawo czerpać informacje o niej i komunikować się z jej in-
stytucjami w dowolnym z 24 języków urzędowych. Ponieważ większość aktów prawnych
UE ma bezpośrednie zastosowanie w każdym z należącym do niej państw, akty te muszą
być dostępne w ich językach. Od tego w dużym stopniu zależy demokratyczna legityma-
cja Unii, składającej się z 28 różnorodnych kulturowo i językowo państw. 

Istnieją także języki robocze UE obowiązujące w poszczególnych instytucjach UE
(np. w Trybunale Sprawiedliwości język francuski). Języki te ułatwiają działanie insty-
tucji unijnych, w których pracują przedstawiciele różnych państw członkowskich UE.
Ponadto w językach roboczych formułowane są projekty dokumentów, które po ofi-
cjalnym zatwierdzeniu stają się dokumentami oficjalnymi i są tłumaczone na wszyst kie
języki oficjalne, jak też teksty, które są publikowane bez tłumaczenia na wszystkie ję-
zyki (np. komunikaty prasowe).

Nie ma w UE wyraźnych przepisów określających, które z oficjalnych dokumentów
podlegają tłumaczeniu (w całości lub w części), a które nie. Wybór języków roboczych
reguluje wygoda funkcjonariuszy, tradycja oraz siła polityczna i zaangażowanie państw,
które za danymi językami stoją (Szul 2007: 71). Względy te sprawiły, że obecnie naj-
ważniejszym językiem roboczym, najczęstszym językiem porozumiewania się urzęd-
ników i językiem większości projektów dokumentów unijnych jest język angielski.
Znacznie w tyle za angielskim znajduje się język francuski, który był w począt kach in-
tegracji europejskiej niekwestionowanym liderem. Trzeci, ustępując angielskiemu 
i fran cuskiemu, jest język niemiecki. Jest to jednocześnie język ojczysty naj większej
liczby obywateli Unii. Status języka niemieckiego jego zwolennicy mogą słusznie uwa -
żać za nieodpowiadający potencjałowi demograficznemu, ekonomicznemu i politycz-
nemu państw niemieckojęzycznych UE. 

Niewielka w praktyce liczba języków roboczych UE umożliwia sprawne funkcjono-
wanie instytucji, jednak niekoniecznie musi oznaczać kształtowanie się „europejskiej
wspólnoty komunikowania się”. Potencjalnym zagrożeniem dla językowej spoistości
instytucji unijnych byłoby prestiżowo-polityczne potraktowanie statusu języka robocze-
go UE, gdyby np. inne państwa — wzorem Francji — domagały się odpowiedniego
miejsca dla swoich języków nie tylko wśród języków oficjalnych, ale i roboczych. 
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2.3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i kwestie językowe

W art. 22 KPP Różnorodność kulturowa, religijna i językowa zapisano, że: „Unia szanu-
je różnorodność kulturową, religijną i językową”. Języki jako niewątpliwe elementy na-
rodowych dziedzictw kulturowych należy popierać i chronić (Arzoz 2008: 145–173). 

Ochrona języka jest realizowana także pośrednio przez inne normy zawarte w Kar -
cie. W szczególności należy zwrócić uwagę na art. 21 ust. 1 KPP Niedyskry mi na cja,
któ ry stanowi, że: „Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze wzglę du
na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język,
religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność
do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną”. 

Z kolei z mocy art. 41 ust. 4 KPP, ustanawiającego prawo do dobrej administracji,
każdej osobie gwarantuje się zarówno możliwość zwrócenia się pisemnie do instytucji
unijnych w jednym z języków Traktatu, jak również otrzymanie odpowiedzi w tym ję-
zyku. Prawo to pochodzi z art. 24 akapit 4 TFUE i zawiera także gwarancje wysokiej
jakości przepisów (De Witte 2008: 175–190).

3. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ 

W ZAKRESIE PROMOWANIA WIELOJĘZYCZNOŚCI 

UE interesuje się kwestią zachowania różnorodności językowej. Instytucje unijne —
przede wszystkim Rada, Komisja i Parlament Europejski — swoją działalnością przy-
czyniają się do jej propagowania. 

Rada uważa europejską wielojęzyczność za istotny element tożsamości europejskiej
(Mik 2000: 471). Stanowi ona dziedzictwo kulturowe oraz jest czynnikiem integru ją -
cym i dlatego należy ją chronić (zob.: Konkluzje Rady z 12 czerwca 1995 r. Różnorod -
ność językowa i pluralizm językowy w Unii Europejskiej, niepublikowane). Decyzją nr
1934/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. w sprawie Euro -
pejskiego Roku Języków 2001 (Dz. Urz. WE 2000 L232/1) rok ten został uznany za
Europejski Rok Języków10. Praktycznym celem tej decyzji miało być zachęcenie do
nauki państw członkowskich UE jako języków drugich, trzecich. Miała ona także  uświa-
domić wszystkim ludziom znaczenie nauki języków obcych oraz podnieść poziom wie -
dzy na temat wszystkich języków używanych w Europie. 

Od tego roku obchodzi się 26 września Europejski Dzień Języków (Żelazny 2002:
204 i n.). To doroczne święto, w ramach którego w całej Europie odbywają się setki im-
prez, pokazuje twórcze podejście do poznawania nowych języków. W dniu 4 listopada
2002 r. KE przedstawiła raport dotyczący rezultatów Europejskiego Roku Języ ków 2001
(zob.: Report from the Commission to the Council, the European Parlia ment, the
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions the Implementation and

10 Rok 2001 został uznany za Europejski Rok Języków również przez Radę Europy. 
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Results of the European Year of Languages 2001 (presented by the European Commi -
ssion in accordance with article 11 of decision n° 1934/2000/EC), COM(2002) 597 fi-
nal, 4.11.2002). Natomiast 26 września 2011 r. została przestawiona Wspólna deklara-
cja Rady Europy i Komisji Europejskiej z okazji 10. rocznicy Europejskiego Dnia Języ -
ków. Potwierdzono w niej, że poszanowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz
powszechny dostęp do nauki języków należą do podstawowych zasad Unii Euro pejskiej
i Rady Europy. Jednocześnie z zadowoleniem przyjęto zwiększanie się świadomości
społecznej bogatego językowego dziedzictwa Euro py oraz postępy w promowaniu wie-
lojęzyczności w społeczeństwie dzięki zachęcaniu obywateli europejskich do uczenia
się nowych języków. 

W listopadzie 2008 r. uchwalona została Rezolucja Rady w sprawie europejskiej
strategii na rzecz wielojęzyczności (Dz. Urz. UE 2008 C 320/1). W dokumencie tym
Rada zwróciła się do państw członkowskich i Komisji, aby w ramach swoich kompe-
tencji i przy poszanowaniu zasady pomocniczości m.in.: promowały wielojęzyczność
jako sposób pogłębiania spójności społecznej, doskonaliły uczenie się języków przez
całe życie, bardziej propagowały wielojęzyczność jako czynnik sprzyjający konkuren-
cyjności gospodarki europejskiej oraz zwiększający mobilność obywateli i ich szanse
na znalezienie pracy oraz promowały języki UE w świecie poprzez współpracę dwu-
stronną i wielostronną. W sporządzonym przez KE sprawozdaniu z wdrażania tej rezo-
lucji wyszczególniono inicjatywy i postępy w promowaniu nauki języków i propago-
waniu różnorodności językowej (zob.: Report on the implementation of Council Reso -
lution of 21 November 2008 on a European strategy for multilingualism (2008/C
320/01), SEC(2011) 927 final, 07.07.2011). 

Z kolei w Konkluzjach Rady z 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Euro -
pejskiej współpracy dziedzinie kształcenia i szkolenia, Dz. Urz. 2009 C 119/2) pod -
kreślono potrzebę umożliwienia obywatelom Unii porozumiewania się w dwóch języ-
kach obcych poza językiem ojczystym oraz promowania nauki języków obcych w ra-
mach kształcenia i szkolenia zawodowego wśród uczących się i dorosłych, a także
ułatwienie imigrantom uczenia się języka państwa przyjmującego.

Parlament Europejski w rezolucji z 13 grudnia 2001 r. (zob.: European Parliament
resolution on regional and lesser-used European Languages, Strasbourg 13 December
2001) i Rada w rezolucji z 14 lutego 2002 r. (zob.: Council Resolution of 14 February
2002 on the promotion of linguistic diversity and language learning in the framework
of the implementation of the objectives of the European Year of Languages 2001, 
Dz. Urz. WE 2002 C 50/1) wezwały Komisję Europejską do podjęcia konkretnych środ-
ków chroniących różnorodność językową i promujących nauczanie języków obcych.

W 2003 r. Komisja Europejska zobowiązała się w swoim komunikacie Promowanie
nauki języków obcych i różnorodności językowej: program działań na lata 2004–2006
(zob.: COM(2003) 449 final, 24.07.2003) do realizacji 45 nowych inicjatyw mających
na celu zachęcenie władz krajowych, regionalnych i lokalnych do przyłączenia się do
prac nad „zasadniczą zmianą w sposobie promowania nauki języków i różnorodności
językowej”. Długoterminowym celem KE miało być propagowanie wielojęzyczności 
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u wszystkich osób w takim stopniu, aby każdy obywatel UE nabył praktyczne umiejęt-
ności porozumiewania się w dwóch językach poza językiem ojczystym. 

W listopadzie 2005 r. KE przyjęła pierwszy w historii komunikat w sprawie wielo-
języczności (zob.: Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Nowa strategia ramowa w spra-
wie wielojęzyczności, COM(2005) 596 wersja ostateczna, 22.11.2005). Pod hasłem:
„Im więcej znasz języków, tym większym jesteś człowiekiem” potwierdza ona tym sa-
mym swoje zaangażowanie w kwestię wielojęzyczności. W powyższym komunikacie
termin „wielojęzyczność” jest stosowany w celu określenia nowego obszaru polityki
Komisji, który promuje nowe warunki sprzyjające do pełnej ekspresji wszystkich języ-
ków, w których można pomyślnie rozwijać nauczanie i uczenie języków obcych. 

Komisja podkreśliła w swoim komunikacie, że wielojęzyczność jest konieczna do
prawidłowego funkcjonowania UE. Poprawa umiejętności językowych obywateli jest
bowiem tak samo istotna jak osiągnięcie celów polityki europejskiej, w szczególności
w kontekście rosnącej konkurencji światowej. KE zachęca więc wszystkie państwa
członkowskie UE do zaangażowania dodatkowych środków w celu promowania po-
wszechnej wielojęzyczności jednostek i wspierania społeczeństwa, które szanuje toż sa -
mość językową swoich obywateli. Propozycja przewidywała też utworzenie Gru py
Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności, skupiającej ekspertów doradzających przy
realizacji i przygotowaniu kolejnych inicjatyw11. 

W rezolucji do tego komunikatu Parlament Europejski (zob.: Rezolucja Parlamentu
Europejskiego w sprawie nowej strategii ramowej na rzecz wielojęzyczności (2006/
2083 (INI)), Dz. Urz. UE 2006 C 314 E/207) z zadowoleniem przyjął nową strategię KE
na rzecz wspierania znajomości języków oraz wykorzystania związanych z nią korzyś-
ci kulturowych i społeczno-gospodarczych. PE uznał jednocześnie, że dla osiąg nię cia
celów wyznaczonych przez Strategię Lizbońską12 konieczna jest poprawa jakości, sku-

11 Grupa Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności utworzona została Decyzją Komisji Europejskiej 
z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustanowienia Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności (2006/
644/WE), zob.: Dz. Urz. UE 2006 L 263/12. Przesłanki do jej utworzenia i jej mandat były bezpośrednio
związane z dążeniem KE do ustanowienia nowej, całościowej strategii na rzecz wielojęzyczności. Ogólna
misja grupy polegała na „zapewnieniu wsparcia i doradztwa w opracowywaniu inicjatyw, a także nadaniu
impulsu i służeniu pomocą koncepcyjną w tworzeniu kompleksowego podejścia do wielojęzyczności 
w UE”. Zgodnie z ogólnymi i szczególnymi zadaniami Grupa starała się opracować nowe koncepcje, mające
znaczenie dla istniejących w Unii polityk i praktyk, jak również przedstawienie zaleceń konkretnych działań
na szczeblu UE. Rezultaty prac Grupy zob.: High Level Group on Multilingualism. Final Report, 2007, do-
stępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/languages/eu-language-policy/policy-documents_pl.htm.
Sugestie zawarte w tym sprawozdaniu stanowiły podstawę do przygotowania kolejnego raportu przez
Komisję dotyczącego wielojęzyczności, który został przedstawiony w 2008 roku. 

12 Strategia Lizbońska została uchwalona na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 roku.
Rada Europejska wskazała, że celem tej strategii jest „uczynić z Unii Europejskiej najbardziej dynamiczną,
konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia zrównoważonego wzros-
tu, oferującą więcej lepszych miejsc pracy oraz większą spójność społeczną, jak również poszanowanie śro-
dowiska naturalnego”. U podłoża tej strategii leżało przekonanie, że aby polepszyć standard życia oraz
utrzymać szczególny model społeczny w UE, Unia musi zwiększyć swoją produktywność i konkurencyj-
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teczności i dostępności edukacji oraz systemów szkolenia w Unii Euro pejskiej poprzez
wspieranie nauki języków obcych. Wezwał KE i pozostałe instytucje UE do wykorzysta-
nia w możliwie najlepszy sposób nowych cyfrowych i technologicznych narzędzi do
tłumaczenia na swoich stronach internetowych, aby umożliwić obywatelom Unii dostęp
do zamieszczonych w Internecie informacji w ich własnym języku.

KE przyjęła też zobowiązanie, że zapewni obywatelom dostęp do prawa, procedur 
i informacji o Unii Europejskiej w ich własnym języku. W związku z tym uruchomiła
22 listopada 2005 r. swój portal internetowy poświęcony językom (zob.: stronę inter-
netową: http://europa.eu.int/languages). Dzięki temu portalowi wszyscy mają zapew-
niony łatwy dostęp do związanych z językami informacji, którymi dysponuje UE.
Informacje te dotyczą rozmaitych dziedzin, począwszy od działań UE, mających na ce-
lu promocję nauczania języków oraz zróżnicowania językowego, po zasady używania
unijnych języków urzędowych oraz możliwości zatrudnienia profesjonalnych lingwis-
tów w instytucjach unijnych. Wszystkie informacje na tym portalu są przedstawione 
w sposób bardzo przejrzysty i przyjazny dla użytkownika we wszystkich 24 językach
urzędowych. Niewątpliwie odzwierciedla to zaangażowanie UE w komunikowanie się
z obywatelami w ich własnych językach. 

1 stycznia 2007 r. przedstawiona została przez ówczesnego rumuńskiego Komisarza
ds. wielojęzyczności L. Orbana nowa strategia polityczna KE na rzecz promowania róż -
norodności językowej UE. Polityka językowa UE pozostaje w ścisłej więzi z polityką
UE w sferze kultury, edukacji, komunikacji, polityki społecznej, zatrudnienia oraz spra-
wiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Zdaniem KE wkład wielojęzyczności w roz-
wijanie i kształtowanie całościowej polityki UE — wewnętrznej i zewnętrznej — po-
winien być przedmiotem dalszych badań, a wynikające z nich wnioski należałoby
wdrożyć wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Istotne jest zwła szcza wspieranie nauki
języków obcych poprzez określenie najlepszych strategii i dzielenie się doświadcze-
niami między państwami członkowskimi oraz wzmocnienie zasady „język ojczysty
plus dwa języki obce”. 

Komisja podkreśla także, że wielojęzyczność należy do głównych wartości europej-
skich, współtworzy unikalny charakter Europy, przyczyniając się do bogactwa jej kul-
tury i społeczności, nauka języków obcych zwiększa szanse kariery, pogłębia zrozu-
mienie kultury własnej i obcej oraz ułatwia zmianę miejsca pobytu (zob.: Ramy euro-
pejskiego badania kompetencji językowych, COM(2007) 184, 13.04.2007). Celem
długoterminowym KE jest popularyzacja wielojęzyczności w takim stopniu, aby każdy
obywatel nabył praktyczne umiejętności porozumiewania się w dwóch językach ob-
cych, gdyż poprawa umiejętności językowych obywateli stanowi istotny cel na drodze
ku poprawie umiejętności i kwalifikacji ludności w perspektywie Strategii Lizbońskiej
na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Jednocześnie Komisja przypomniała, że Rada Euro -

ność w warunkach coraz silniejszej światowej konkurencji, zmian technologicznych i starzenia się społe -
czeństw. Tekst zob.: Strategia Lizbońska: Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy, Departament Analiz
Ekonomicznych i Społecznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002. 



pejska obradując w Barcelonie wezwała do nauczania co najmniej dwóch języków ob-
cych od najmłodszego wieku13.

We wrześniu 2008 r. Komisja przedstawiła kolejny komunikat Wielojęzyczność: atut
dla Europy i wspólne zobowiązanie (zob.: COM(2008) 566 wersja ostateczna, 18.09.2008).
Zdaniem KE należy uświadomić sobie wartość różnorodności językowej UE i możli-
wości, jakie taka różnorodność stwarza, oraz zachęcać do usuwania przeszkód dialogu
międzykulturowego. Kluczowe jest osiągnięcie celu wyznaczonego w Bar celonie —
porozumiewanie się w języku ojczystym i w dwóch językach obcych, dlatego należy
podwoić wysiłki, aby ten cel mogli osiągnąć wszyscy obywatele Unii. W związku 
z tym należy ustanowić nowe rozwiązania edukacyjne, aby dotrzeć do tych poszcze-
gólnych grup poprzez programy łączące zabawę z nauką, media i technologię oraz za
pomocą odpowiednich pisemnych i ustnych usług tłumaczeniowych. Warto też podjąć
wysiłki, aby w ramach dostępnych środków zapewnić wielojęzyczności miejsce w głów-
nym nurcie działań politycznych UE, w tym w takim zakresie jak: uczenie się przez całe
życie, zatrudnienie, integracja społeczna, konkurencyjność, kultura, mło dzież, społe -
czeń stwo obywatelskie, badania naukowe oraz media. Kolejne rozdziały tego komuni-
katu podkreślają kluczowe aspekty takiego szerokiego podejścia, mającego na celu roz-
szerzenie zakresu wielojęzyczności na spójność społeczną i dobrobyt (Phillipson 2011:
64–65). 

W Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wielo -
języczności: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (Dz. Urz. UE 2010 C 117 E/59) PE
z aprobatą odniósł się do przedłożonego przez KE komunikatu. Potwierdził, że róż no -
rodność językowa w UE stanowi ważny atut kulturalny i że ograniczenie się przez Unię
do jednego głównego języka byłoby błędem. Podkreślił jednocześnie istotną rolę insty-
tucji UE w gwarantowaniu poszanowania równości językowej w stosunkach między
państwami członkowskimi i wewnątrz samych instytucji europejskich, a także w kon-
taktach obywateli Unii z administracją krajową i instytucjami oraz podmiotami unijny-
mi. Parlament Europejski zaproponował także ustanowienie Europejskiego Dnia Tłu -
ma cza i podniesienie prestiżu tego zawodu podczas Europejskiego Dnia Języ ków,
 obcho dzonego corocznie 26 września. Wyraził on ponadto swoje niezadowolenie wy-
nikające z faktu, że KE nie dokonała jednak instytucjonalizacji wieloletniego programu
różnorodności językowej i nauki języka ani europejskiej agencji ds. różnorodno ści ję-
zykowej i nauki języka14. 
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13 Rada Europejska w Barcelonie, Konkluzje Prezydencji, część I pkt 43.1., 15–16 marca 2002 roku.
Rada Europejska uznała kompetencje językowe za zasadniczy element konkurencyjnej gospodarki opartej
na wie dzy. Znajomość języków obcych to umiejętność życiowa potrzebna wszystkich obywatelom UE, by
mogli czerpać korzyści ekonomiczne i społeczne ze swobody przemieszczania się wewnątrz Unii. 

14 Do ustanowienia specjalnej agencji zajmującej się różnorodnością językową Parlament Europejski
wzywał już 4 września 2003 r. w swojej rezolucji, zob.: European Parliament resolution with recommen-
dations to the Commission on European regional and lesser-used languages — the languages of minorities
in the EU — in the context of enlargement and cultural diversity (2003/2057(INI), Dz. Urz. UE 2004 C 76
E/374. 
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Parlament Europejski wezwał Radę do sporządzenia rocznych sprawozdań z postę-
pów w zakresie propagowania wielojęzyczności w formalnych i nieformalnych syste-
mach kształcenia, szkolenia zawodowego i kształcenia dorosłych w państwach człon-
kowskich UE, ze szczególnych uwzględnieniem związku między przewagą języków
krajowych, regionalnych i mniejszościowych a imigracją. Zachęca on także KE i pań-
stwa członkowskie do zastosowania środków ułatwiających naukę języków osobom
znaj dującym się w niekorzystnej sytuacji oraz należącym do mniejszości narodowych
i imigrantom. 

22 września 2009 r. Komisja Europejska uruchomiła platformę na rzecz wielo -
języczności dla przedstawicieli świata biznesu. Platforma ta przeznaczona jest dla
przedsiębiorców, partnerów społecznych, stowarzyszeń i izb handlowych oraz organi-
zacji promujących handel, szkół i organów edukacyjnych. Jej podstawowym celem jest
sprzyjanie lepszemu wykorzystywaniu kompetencji językowych do zwiększania kon-
kurencyjności przedsiębiorstw z UE, zwłaszcza małych i średnich. 

23 października 2009 r. odbyło się w Brukseli spotkanie inaugurujące platformę społe -
czeń stwa obywatelskiego na rzecz promowania wielojęzyczności. Ma ona stanowić forum
wymiany najlepszych praktyk dla sektora mediów, organizacji kulturalnych i stron inter-
netowych związanych z nieformalnym i pozaformalnym uczeniem się. Jej podstawowym
zadaniem jest zachęcanie do udziału w debacie publicznej na temat tego, jak najlepiej pro-
pagować porozumiewanie się różnymi językami. Do priorytetowych grup docelowych na-
leżeć będą ludzie młodzi, którzy porzucili naukę, osoby uczestniczące w kształceniu lub
doskonaleniu zawodowym, osoby starsze oraz imigranci (Zygierewicz 2010: 5 i n.).

4. ROLA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 

W ZAPEWNIENIU JEDNOLITEJ INTERPRETACJI PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Prawo UE jest z jednej strony ściśle powiązane z klasycznym prawem międzynarodo-
wym publicznym oraz wewnętrznym prawem krajowym państw członkowskich. 
Z dru giej zaś rożni się zasadniczo od prawa krajowego, jak i prawa międzynarodowe-
go. W odróżnieniu od prawa wewnętrznego państw członkowskich prawo unijne cho-
ciaż stanowi autonomiczny system prawny, to odnosi się nie do jednego porządku praw -
nego, lecz jest stosowane w kilkudziesięciu systemach prawnych państw członkow-
skich. Trzeba też pamiętać, że w określonych sytuacjach prawo unijne bezpośrednio
obowiązuje i jest bezpośrednio stosowane oraz jest bezpośrednio skuteczne. 

Bezpośredniość obowiązywania, stosowania i skuteczność prawa UE wymaga, aby
było ono jednolicie stosowane we wszystkich państwach członkowskich, a zatem
 powinno być jednolicie interpretowane. Zapewnienie jednolitej wykładni prawa wyra -
żonego w wielu językach, obowiązującego i znajdującego zastosowanie w różnych kra -
jowych porządkach prawnych jest o wiele trudniejsze niż w przypadku wykładni prawa,
którego tylko jedna wersja językowa jest autentyczna i które obowiązuje na terytorium
tylko jednego państwa (Doczekalska 2006: 16–17). 
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Gdy prawo jest wyrażone w wielu językach i wszystkie są uwzględnione w procesie
wykładni, mogą ujawnić się rozbieżności między wersjami językowymi. Podczas two-
rzenia prawa podejmowane są działania, których celem jest zapewnienie zgodno ści
wersji językowych (por. praca służb tłumaczeniowych oraz prawników, lingwistów po-
równujących i weryfikujących wersje językowe aktu prawnego), ale rozbieżności są nie
do uniknięcia. Czasem różnice wynikają z pomyłek technicznych bądź translatorskich.
Jednak często ich źródłem jest sama natura języków, które różnią się od siebie grama-
tycznie czy semantycznie (Paunio, Lindroos-Hovinheimo 2010: 395–416). 

Problemy interpretacyjne prawa unijnego mogą również wynikać z tego, że prawo to
obowiązuje i stosuje się (w określonych sytuacjach w sposób bezpośredni bez koniecz-
ności ratyfikacji lub inkorporacji aktów prawnych) w państwach członkowskich, które
mają nie tylko własne, odrębne systemy prawne, ale również związane z nimi języki
prawne. Każdy krajowy system prawny posługuje się własną terminologią, która nieko-
niecznie koresponduje z językiem prawnym innego państwa (Schilling 2010: 47 i n.). 

Języki, które są językami oficjalnymi w państwach członkowskich, stają się języka-
mi urzędowymi instytucji Unii, zatem również językami, w których tworzone są au-
tentyczne wersje aktów prawnych Unii. Chociaż podstawy prawa unijnego mają swoje
źródło w europejskiej tradycji prawnej, jednak prawo to należy traktować jako autono-
miczny porządek prawny (zob.: wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca 1964 r.
w sprawie C-6/64 Costa przeciwko ENEL, Zb. Orz. 1964, s. 1251), który wykształcił
swoje własne zasady, pojęcia oraz posługuje się własną terminologią. Prawo to jest wy-
rażane w językach, w których formułowane i opisywane jest prawo państw członkow-
skich. Należy jednak odróżnić język prawa unijnego od języków państw członkow-
skich, pamiętając przy tym, że niektóre języki urzędowe UE są językami oficjalnymi 
w więcej niż jednym państwie członkowskim UE. Dokonując wykładni trzeba mieć na
uwadze, że nawet jednobrzmiące terminy w danym języku naturalnym mają inne zna-
czenie prawne w obrębie UE i w ramach systemu prawnego państwa członkowskiego.
Prawo unijne wykształciło zarówno wiele pojęć i terminów, które nie istnieją w we-
wnętrznych porządkach prawnych państw członkowskich, jak i nadało istniejącym 
w pra wie wewnętrznym pojęciom inne nazwy.

W związku z tym, że wszystkie autentyczne wersje językowe są w równym stopniu
wiążące, mogą powstać problemy przy dokonywaniu wykładni TUE i TFUE, zwła szcza
gdy tłumaczenia tekstu traktatu na poszczególne języki autentyczne nie są precyzyjne
lub wykazują pewne różnice. Niejasności oraz sprzeczności pomiędzy wersjami języ-
kowymi powinny zostać wówczas usunięte w drodze wykładni.

Trybunał Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE lub Trybunał) rozpoczyna interpretację
od metod wykładni językowej. Istota wykładni językowej (semantycznej, gramatycz-
nej) polega na ustaleniu znaczenia normy prawnej na podstawie analizy znaczeniowej
i konstrukcyjnej sformułowań zawartych w tekście normatywnym (Kalisz 2010a: 126).
W celu ustalenia znaczenia normy prawa unijnego TSUE analizuje tekst  aktu prawne-
go, uwzględniając wszystkie jego autentyczne wersje językowe. Koniecz ność analizy 
i porównania wszystkich wersji językowych interpretowanego aktu prawnego wynika
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z równej autentyczności wszystkich wersji wyrażonych w językach urzędowych UE 
i jest niezbędne do zapewnienia jednolitej wykładni. Taką zasadę wyrażał wielokrotnie
TSUE (Derlén 2009: 69 i n.). W wyroku z 6 października 1982 r. w sprawie 283/81
Cilfit przeciwko Ministerstwo Zdrowia, Zb. Orz. 1982, s. 3415 Trybunał uznał, że pra-
wo wspólnotowe (unijne) tworzone jest w kilkunastu językach i poszczególne wersje
językowe są w równym stopniu autentyczne. W związku z tym wykładnia postanowień
tego prawa obejmuje porównanie różnych wersji językowych (Vis mara 2006: 61 i n.). 

Trybunał także wielokrotnie wskazywał, że z uwagi na jednolitą wykładnię prze-
prowadzaną w celu zapewnienia spójnego stosowania prawa niedopuszczalne jest
uwzględ nienie jednej wersji tekstu w oderwaniu od pozostałych. Należy bowiem do-
konywać wykładni w świetle wszystkich autentycznych wersji językowych (zob.: wy-
rok TSUE z 12 lipca 1979 r. w sprawie C-9/79 Koschninske przeciwko Raad van
Arbeid, Zb. Orz. 1979, s. 2717; wyrok TSUE z 27 marca 1990 r. w sprawie C-372/88
Cricket St Thomas przeciwko Milk Marketing Board of England and Wales, 
Zb. Orz. 1990, s. I-1345; wyrok TSUE z 17 października 1996 r. w sprawie C-64/95
Konserven fabrik Lubella Friedrich Buker GmbH &Co. KG przeciwko Hauptzollamt
Cottbus, Zb. Orz. 1996, s. I-5105 oraz wyrok TSUE z 5 grudnia 1967 r. w sprawie 
C-19/67 Bestuur der Sociale Verzekeringsbank przeciwko J.H. van der Vecht, Zb. Orz.
1967, s. 408). Takie postępowanie jest zgodne z zasadą równorzędności autentycznych
wersji językowych, która przyjmuje, jak wyjaśniono powyżej, że wszystkie wersje są
równie autentyczne i w równym stopniu kształtują znaczenie normy prawnej (Docze -
ka lska 2006: 19). Wszystkie wersje są od siebie wzajemnie zależne, zatem niedopusz-
czalne jest analizowanie jednej wersji językowej bez uwzględnienia pozostałych (zob.:
wyrok TSUE z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-296/95 The Queen przeciwko Commi -
ssioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, Zb. Orz. 1998, s. I–1605).
W konsekwencji każdej wersji językowej przysługuje domniemanie poprawności, 
a jednocześnie żadna z nich nie ma pierwszeństwa przed inną w razie konfliktu inter-
pretacyjnego (zob.: wyrok TSUE z 3 marca 1977 r. w sprawie C-80/76 North Kerry
Milk Products Ltd. przeciwko Minister for Agriculture and Fisheries, Zb. Orz. 1977,
s. 425). 

Rozbieżności wynikające z różnych wersji językowych mogą zostać przezwycię żone
przez jednolitą wykładnię spornych przepisów przy zastosowaniu tzw. wykładni po-
równawczej (Mik 2005: 157). Opierać się ona powinna na możliwie największej licz-
bie tekstów autentycznych. I właśnie ten multilingwalny charakter prawa unijnego jest
jedną z głównych przyczyn nieadekwatności, a już na pewno niewystarczalności tra-
dycyjnej wykładni opierającej się na dosłownym znaczeniu słów. Pomimo usilnych
starań nie da się bowiem zapobiec różnicom znaczeniowym sformułowań przyjętych 
w poszczególnych wersjach językowych, a różnorodność systemów prawnych państw
członkowskich niemalże zakłada przypisywanie tym samym pojęciom odmiennej tre ś -
ci prawnej (Szuniewicz 2006: 27).

Różnice między wersjami językowymi nie są zwykle wynikiem intencji prawotwór -
cy unijnego, ale raczej pośpiechu, w jakim tłumaczenia tekstów prawnych powstają.



Często zresztą rozbieżności polegają na pojawieniu się zwykłych błędów, oczywistych
i łatwych do stwierdzenia przy porównaniu z innymi wersjami. Tego typu błędy nie są
czymś szczególnym w prawodawstwie unijnym — dowodzi tego duża liczba sprosto-
wań do już opublikowanych aktów prawnych (Górka 2004a: 23).

Trzeba także pamiętać, że nawet w przypadku zgodności wersji językowych prawo
UE używa własnej terminologii i rozwiązań prawnych, które nie zawsze mają to samo
znaczenie w systemach prawnych poszczególnych państw członkowskich. Z tego po-
wodu wykładnia przepisów TFUE wymaga od organów krajowych stosujących prawo
wzmożonej czujności i wyczucia językowego, a często także pogłębionej znajomości
orzecznictwa TSUE (Taborowski 2012: 1197).

Mamy tu bowiem do czynienia z tzw. autonomią terminologii prawa unijnego i w re-
zultacie z tzw. pojęciami unijnymi. Pojęcia te należy interpretować w sposób jedno lity
i niekoniecznie ściśle oparty na odniesieniach do terminologii krajowej (Kalisz 2010b:
330–331). Trybunał wielokrotnie przypominał, że „potrzeba jednolitego stosowania
prawa wspólnotowego i zasada równości wymaga, aby sformułowaniom przepisu pra-
wa wspólnotowego, które nie odnoszą się w sposób wyraźny do prawa państw człon-
kowskich, w celu określenia jego znaczenia i zakresu Wspólnota nadawała jednolitą 
i autonomiczną interpretację” (zob. np.: wyrok TSUE z 19 września 2000 r. w sprawie
C-287/98 Wielkie Księstwo Luksemburga przeciwko Berthe Linster, Aloyse Linster 
i Yvonne Linster, Zb. Orz. 2000, s. I-6917). Trybunał podkreśla także, że „potrzeba jed-
nolitego stosowania prawa unijnego oraz zasada równości wymagają, aby pojęcia za-
warte w przepisach prawa unijnego, które nie zawierają odniesienia do prawa państw
członkowskich w celu określenia ich znaczenia i zakresu, były co do zasady interpre-
towane w sposób autonomiczny i jednolity w całej UE, a interpretacja ta powinna
uwzględ niać kontekst danego przepisu oraz cel danego aktu prawnego” (zob.: wyrok
TSUE z 3 marca 2005 r. w sprawie C-428/02 Fonden Marselisborg Lyst bå dehavn prze-
ciwko Skatteministeriet, Zb. Orz. 2005, s. I-1527).

Normy prawa unijnego w poszczególnych wersjach językowych mogą różnić się od
siebie. W takim wypadku — zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Trybunału — od-
nośne przepisy „powinny być interpretowane poprzez odwołanie do celu i ogólnego
systemu regulacji, której cześć stanowią” (zob. np.: wyrok TSUE z 7 grudnia 1995 r. 
w sprawie C-449/93 Rockfon A/S przeciwko Specialarbejderforbundet i Danmark,
Zb. Orz. 1995, s. I-4291; wyrok TSUE z 24 października 1996 r. w sprawie C-72/9
Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV i in. przeciwko Gedeputeerde Staten van Zuid-
-Holland, Zb. Orz. 1996, s. I-5403; wyrok TSUE z 7 grudnia 2000 r. w sprawie 
C-482/98 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2000,
s. I-10861; wyrok TSUE z 17 grudnia 1998 r. w sprawie C-236/97 Skatteministeriet
przeciwko Aktieselskabet Forsikrinsselskabet Codan, Zb. Orz. 1998, s. I-8679; wyrok
TSUE z 13 kwietnia 2000 r. w sprawie C-420/98 W.N. przeciwko Staatssecretaris van
Financiën, Zb. Orz. 2000, s. I-02847 oraz wyrok TSUE z 29 kwietnia 2010 r. w spra-
wie C-340/08 M i in. przeciwko Her Majesty’s Treasury, Zb. Orz. s. I-3913). Takie od-
wołanie się do pozajęzykowych metod wykładni (celowościowej i systemowej) nie
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ogranicza się jedynie do wypadków wyjaśniania niejasności powstałych po zastosowa-
niu technik interpretacyjnych właściwych dla wykładni językowej, ale powinno być
każdorazowo włączane w proces interpretacyjny, dając możliwość dokonania komple-
ksowej interpretacji (Szuniewicz 2006: 30). Trybunał Sprawiedliwości UE w wielu
swoich orzeczeniach odrzucił literalną wykładnię na korzyść innych metod interpreta-
cyjnych, które jego zdaniem lepiej odpowiadają celom oraz całemu systemowi prawa
unijnego (zob. np.: wyrok TSUE z 22 października 1987 r. w sprawie C-314/85 Foto-
-Frost przeciwko Hauptzollamt Lübeck-Ost., Zb. Orz. 1987, s. 4199). 

Reasumując, wykładnia językowa stanowi w praktyce TSUE jedynie wyjściową, ale
jedną z kilku równorzędnych metod przeprowadzania ustaleń interpretacyjnych. Pod -
miot decyzyjny rozpoczyna wykładnię od analizy tekstu, lecz wynikająca zeń norma
bywa często „twórczo rozwinięta za pomocą dyskursu prawnego”, czyli sformułowana
z użyciem argumentacji pozajęzykowych widzianych przez pryzmat konkretnego przy-
padku. Wpływa to na „uelastycznienie” nie tylko procesu stosowania prawa, ale samej
istoty prawa (Zirk-Sadowski 2005: 102).

5. WNIOSKI 

5.1. Kultura europejska została zbudowana na różnorodności językowej. Instytucje
wspólnotowe nawołują do zachowania wielojęzyczności. Stąd dotychczasowe próby
ograniczania liczby języków urzędowych w UE nie spotkały się z aprobatą. Wynika to
z faktu, że kwestia językowa jest identyfikowana z obroną tożsamości narodowej i su-
werenności w ramach UE. Konsekwencją przyjętej w UE zasady równorzędności sta-
tusu języków wszystkich państw członkowskich było stworzenie bardzo rozbudowa-
nych służb językowych, zwłaszcza tłumaczy, którzy w praktyce muszą realizować obo-
wiązujący prawny ład językowy (Michałowska-Gorywoda 2002: 345).

5.2. Trybunał Sprawiedliwości UE podkreślił w jednym ze swoich wyroków, że 
w realiach Unii Europejskiej język jest nie tylko obiektem dziedzictwa kulturowego,
lecz również przedmiotem i instrumentem działalności gospodarczej, którą interesuje
się Unia (zob.: wyrok TSUE z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-42/97 Parlament Euro -
pejski v. Rada, Zb. Orz. 1999, s. I-869). Możliwość porozumiewania się w wielu języ-
kach przynosi korzyści zarówno poszczególnym osobom, jak i organizacjom oraz
przedsiębiorstwom. Pobudza kreatywność, pozwala przezwyciężyć stereotypy kulturo-
we i wyjść poza tradycyjny sposób myślenia. Jednym słowem wielojęzyczność ma
duże znaczenie gospodarcze. Ponadto sprzyja mobilności — ludzie znający języki chęt-
niej wyjeżdżają za granicę, aby studiować lub pracować. Jest ona korzystna dla jedno-
stek, przedsiębiorstw i konkurencyjności.

5.3. Różnorodność językowa ma znaczenie nie tylko dla gospodarki. Sprzyja ona
także integracji na rynku pracy, spójności społecznej oraz dialogowi międzykulturowe-
mu. Język jest bowiem integralną częścią europejskiej tożsamości oraz stanowi najbar-
dziej bezpośredni wyraz kultury. To dzięki niemu utrzymujemy kontakty z innymi lu-
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dźmi, organizujemy nasze myśli oraz przekazujemy nasz dorobek kulturowy. Języki za-
pewniają łączność między ludźmi i kulturami. 

5.4. Na podstawie ustalonego orzecznictwa TSUE można stwierdzić, że istnieje okreś-
lona hierarchia metod wykładni prawa unijnego. Najwyższą rolę w tej hierarchii zajmuje
wykładnia teleologiczna i systemowa, najniższe językowa i historyczna. Jednak Try bunał
zawsze rozpoczyna interpretację od wykładni językowej i porównania wszystkich wersji
autentycznych wersji językowych. Pominięcie tej wykładni i przejście od razu do ustale-
nia celu lub intencji twórcy aktu oznaczałoby odrzucenie zasady równej autentyczności
wersji językowych, która jest istotą wielojęzyczności prawa unijnego. 

5.5. Równolegle ze zwiększającą się liczbą języków, w których prawo unijne po-
wstaje, wzrasta stopień jego komplikacji. Określenie „brukselska wieża Babel” staje się
coraz bardziej uzasadnione. Dodatkowo zasada pluralizmu językowego pociąga za sobą
duże koszty finansowe. Szacuje się, że utrzymanie służb językowych zajmu jących się
tłumaczeniami w instytucjach UE pochłania ponad miliard euro rocznie. Jednak do-
tychczasowe próby ograniczenia liczby języków urzędowych w Unii nie spotkały się 
z aprobatą. Wynika to z faktu, że jest to bardziej kwestia polityczna niż techniczna 
i iden tyfikowana jest z obroną tożsamości narodowej i suwerenności w ramach struk-
tur Unii Europejskiej. 
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SUMMARY

Multilingualism of the European Union 

K e y w o r d s: European Union, language policy, multilingualism, uniform application of European Union
law, promoting multilingualism.

The present study explores the relationship between law and multilingualism in the European Union. Today
EU is inhabited by approx. 500 million people who communicate in many languages. The European Union
law gives all languages of the Member States an equal status. The EU recognises the problem of multilin-
gualism but has not developed its own language policy. The Treaty on the Functioning of the European
Union, Treaty on European Union and The Charter of Fundamental Rights of the European Union do, how-
ever, contain references to the problem of languages. The Regulation No. 1 from 1958 entirely devoted to
languages and provides the legal framework for multilingualism of the European Union law. In addition, EU
institutions are involved in an increasingly successful political linguistic activity. The study also presents the
role of the Court of Justice of the European Union in the interpretation of multilingual texts. The examina-
tion of the case-law of the Court of Justice highlights how solutions to problems of interpretation of multi-
lingual texts reflect specific characteristics of the European Union legal system. 




