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EU:s officiella språk



Språktyper

• Officiella språk/arbetsspråk/fördragsspråk: 24

• Procedurspråk: Engelska, franska och tyska

• Ytterligare språk: Baskiska, katalanska, galiciska, skotsk 
gäliska och walesiska



Översättning - en demokratifråga

 Språk=identitet

 Alla EU-medborgare har 
rätt att använda sitt språk



Rättslig grund
Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt

• Varje unionsmedborgare skall ha rätt att kommunicera med 
de officiella EU-organen på något av EU:s officiella språk 
och få svar på samma språk.

Rådets förordning nr 1/58

• Förordningar och andra texter av allmän räckvidd skall 
avfattas på de officiella språken.



Ytterligare språk

Storbritannien eller Spanien Kommissionen

Medborgarna
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Svar på det 
”regionala” språket

Skriftlig kommunikation
på det ”regionala”

språket”

Original+ översättning
till officiellt EU-språk

Svar på officiellt 
EU-språk



Vad kostar språklig mångfald?

 Översättning och tolkning för EU:s samtliga 
institutioner kostar varje medborgare drygt 
2 euro per år.

 Kostnaden för språklig mångfald motsvarar 
mindre än 1 % av EU:s årliga budget.



EU:s språkpersonal

Rådet

Parlamentet

Domstolen

Revisionsrätten

Ekonomiska och sociala
kommittén

Regionkommittén

Översättare: ± 4 300

Europeiska centralbanken

Översättningscentrum

Tolkar: ± 1000



DGT
Generaldirektoratet för 

översättning
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GD Översättning

Cirka 2 300 översättare och övrig personal

50% i Bryssel 

50% i Luxemburg 

Lokalkontor i ML
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Organisation
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Alla tänkbara ämnesområden



EU-kommissionen

• Föreslår ny lagstiftning
• Genomför EU:s politik och ser till att medlemsländerna

följer EU:s lagstiftning
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Översättning är en del av 
lagstiftningsprocessen
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Main document types 2014

40%

16%

14%

6%

1%

10%

2% 2% 5%

1%
3%

1 EU law, including the legislative process

2 Guardian of the Treaties/Implementation of EU
law
3 Correspondence

4 Political documents

5 Relations with other EU institutions

6 Communication, web, media, publications

7 Budget, budgetary procedure

8 Documents linked to international organisations
and non-EU countries
9 Notices for publication in OJ

10 Commission working or internal documents

11 Other
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2,3 miljoner sidor översattes 2014



Language of original documents (%)

English

French
Others

German

81%

5%
2%

12%



Elektroniska översättningsverktyg

• Terminologi
 IATE (offentlig)
 EUR-Lex (offentlig)
 Quest Metasearch 
 DGTVista
 Elektroniska uppslagsverk, 

ordlistor, Google, 
Wikipedia etc.

• Översättningsverktyg
 Studio,Euramis
 Taligenkänning
 MT@EC
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EUR-Lex: gratis tillgång till EU:s 
lagstiftning

• eur-lex.europa.eu
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IATE: Flerspråkig databas för 
terminologi

iate.europa.eu
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IATE: Flerspråkig databas för 
terminologi

• 8,7 miljoner termer

• 600 nya termer per dag

• Antal sökningar 2014
• IATE för allmänheten: 45 miljoner
• IATE "internt": 15,6 miljoner
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Maskinöversättning

• MT@EC – new machine translation system:

• Samtliga EU-språk
• För EU:s översättare och övrig personal samt nationella 

handläggare
• I drift 2013 



#TranslatingEurope Forum 2016

• 27-28 oktober 2016 i Bryssel
• "Adapt and thrive: the world of translation

technologies"
• Kombineras med MT@work-konferensen
• Målgrupp: översättare, studenter, lärare,

språkföretag, översättarföreningar, mfl.
• Läs mer: 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/progr
ammes/translating_europe/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/index_en.htm


Läs mer

• Webben: ec.europa.eu/dgs/translation

• Facebook.com/translatingforeurope

• Twitter: @translatores

• YouTube.com/dgtranslation



Frågor?

Maria.sjostrom-gisslen@ec.europa.eu

Tel. 08 562 444 42



Tack så mycket!

Go raibh maith agaibh!

Najlepša hvala!

Hartelijk dank!

Dziękujemy za uwagę!

Köszönjük szépen!

Mange tak!

Nirringrazzjawk ħafna!

Nuoširdžiai dėkojame!

Kiitoksia paljon!

Muito obrigado!

Grazie mille!

¡Muchas gracias!

Liels paldies!

Vielen Dank!

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Merci beaucoup !
Suur tänu!

Ďakujeme vám veľmi pekne!

Mockrát děkujeme!

Много Ви благодарим!

Thank you very much!
Mulţumesc!

Hvala lijepa!
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