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Till statsminister Göran Persson

maj bemyndigade tillkallaDen 24 1995 regeringen statsministern att en
särskild med föreslå behövas iutredare uppdrag de åtgärder kanatt som
den svenska förvaltningen och i kvaliteten påförEU garanteraatt

statsminis-svenska Med stöd bemyndigandet förordnadeEU-texter. av
juni särskild utredare.den språkexperten Kenneth16 Larssontern som

förordnades den augusti hovrättsassessorn,Som 7 1995expert numera
augustitillförordnade rådmannen Larnefeldt. tiden 1995Göran Under 7

arbetade Lamefeldt utredningen.januari 1996 på heltid i31t.o.m.

under svenskan iUtredningen, har arbetat Utredningennamnet omsom
vi kanfår härmed överlämna sitt betänkande Svenskan i HurEU EU.

främja kvaliteten på de svenska EU-texterna.

härmed slutfört.Utredningens uppdrag är

Stockholm i juni 1997

Kenneth Larsson
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Sammanfattning

vikt de svenska syrmerhet författ-Det EU-textema, i allär stor attav
ningstexterna, har hög kvalitet. Pålitliga och begripliga ärtexter en
förutsättning i beredningsarbete och för effektiv samhällsdebatt.en
Bristfälliga undergräverhot rättssäkerheten ochärtexter ett mot
allmänhetens tilltro till unionen och Kapitel 2.dess verksamhet.

Bristfälliga också innebära språklig påverkan.kan negativtexter en
Dels mångåriga arbete på myndighetstexterkan vårt våragöraatt mer

Delslättare tillgängliga för motverkas.begripliga och allmänheten
det redan inflytandet på vårtriskerar vi anglosaxiskaatt stora

förlorarförstärkas. Dels svenskanmodersmål skall riskerar vi att
och kansådan redananvändningsområden. utveckling pågårEn

arbetsred-bedömsförstärkas oanvändbaraEU-textema somom vara
skap tör fackmän. Kapitel 2.

denaturligtvisVi behöver således goda innebärDet atttexter.
och tyskafranskaöversättningar till svenska engelska,görssom av

innebärinstitutioner måste kvalitet. DetEU:s högtexter av vara av
kvalitethögemellertid originaltextema självaockså måsteatt vara av

imyndighetstexterställeroch de krav vi på våramotsvara egnasom
begriplighet.fråga tillgänglighet och Kapitel 3.om

förordningar,dessSärskilt viktiga naturligtvis rättsakter,EU:sär
ochaktörertillblivelsen dessa finns det mångadirektiv och beslut. I av

ändamåls-inte lätt få dessa samverka pådet naturligtvisär ettatt att
kunnatharoch problem under de första årenenligt Många bristersätt.

desamordningdet centralkonstateras. naturligt behövsDet är att av
frågorna i lagstiftningsarbetet. Kapitel 4.språkliga

isamordningsfimktion inrättasföreslår därför centralJag att en
bör ha till uppgiftRegeringskansliet kapitel 5. Den

medarbetespråkligaför svenska tjänstemänsutarbeta riktlinjeratt-
rättsakter,EU:s

imedverkarutbildning i språkliga frågor för demföratt somsvara-
EU-arbetet,
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för rådgivning svenska departementi EU-språksfrågor tillatt svara—
och myndigheter granskaretill EU-institutionemas översättare,samt
och juristlingvister,

för granskning EU:s rättsakteratt svara av genom-

fortlöpande följa synpunktslärnnandet beredningsprocessen,iatt

stickprovsvis kontrollera rättsakterkvaliteten hos deatt som-
publiceras i Europeiska tidning,gemenskapernas officiella

granska centralapå begäran från department och myndigheter-
texter,

för granskning andra stickprovsvisatt atttextersvara av genom-
kontrollera olika från institutioner.EU:styper texterav

frågordet gäller organisatoriska föreslår jagNär

i dag finnsför språkvård och kvalitetskontrollde uppgifteratt som-
Statsrådsberedningen,fördelade på instanser, nämligentre

påförsJustitiedepartementet och Finansdepartementet, ettsamman
ställe,

förs ditocksåden centrala samordningen för EU-språksarbetetatt-
medarbetare påoch det språkliga arbetet förstärks med 2-3att

heltid,

tillförläggsför allt språkvårdsarbete i fortsättningenatt ansvaret-
Statsrådsberedningen.

till kor-översättningsarbetet naturligtvis tillgångencentral fråga iEn är
emeller-kanterminologi fraseologi. ermfrågorna kapitel 6rekt och T

därföri EU-perspektiv och jag föreslårtid inte bara ses

tillhandahållandetskapandet ochregeringen låter utredaatt av-
myndigheter,termbaser för internationellt arbete hosflerspråkiga

nomenklaturcentralensorganisationer och företag Tekniskasamt
roll i detta.

framförtssammanhangkritisk till de förslag i olikamycketJag är som
Tekniskaorganisatoriskpå genomgripande förändring nomen-aven

ochklaturcentralen verksamhet, anser

i sinbör beståTekniska nomenklaturcentralen i principatt nuvaran--
ellerspråknämndenform slås med Svenskade och inte samman

SIS-Standardiseringen i Sverige,inlemmas i
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det viktigt kunnahar tillräckliga för åtaTNC basresurseräratt att att-
sig uppdrag EU-institutionernaåt kompletteringar termsam-avsom
lingar och rådgivning åt översättare,

regeringen bör avtala med nomenklaturcentralenTekniskaatt-

systematisk insamling tennsamlingaroch genomgångom en av-
betydelse för hos och organi-EU-arbetet myndigheter, företagav

sationer till dessa med hjälphålls allmänt tillgängligasamt attser
informationsteknik, ochav

ersättning för rådgivning denna intetill EU-översättare,om om-
täcks EU-institutionema.av

samordningenterrnområdet naturligtvis centralaOckså på har den
förfå till kontaktnätviktiga uppgifter. bör uppgift byggaDen ettatt upp

myndigheter. samråd med denEU-terrnarbetet hos svenska Vidare bör
skapandetsamordningen obligatoriskt det gällercentrala när avvara

EU-området.påtermernya
kapitel föreslårgäller behovet 7När det Sverigeöversättning iatt

Jag

myndigheter ochsamordningen tillden centrala enkätatt genom en-
efter det EU:sdepartement kartlägger det kvarstående behovet att

sammanhangetÖversättningsverksamhet blivit fullt utbyggd. Iegen
det förestå-införberör jag också situationen under det kommande

min åsiktiende svenska ordförandeskapet och framförEU som

jämförbara språkmedundersöka hur medlemsländerUD böratt—
väljerdokumentframställning.mötesledning och Omhanterat man

engelskspråkigpå engelska bör kompetentproducera texteratt en
engelskaredaktion för de finnas.texterna

jagfrågan svenskan arbetsspråk i EUdet gällerNär attanserom som
utfärdat, välde EU-sekretariatet hosriktlinjer UD motsvararsom

införgoda skälemellertid det finnsdagens situation. Jag attatt enanser
översättningprinciperna tolkning ochförutvidgning EU överav se
modersmåletMöjligheten tolkning frånfåinom EU-institutionema. att

påmodersmålet. Kravetbekostnad tolkning tillborde utvidgas på av
planeradeborde Effekternaöversättning arbetsdokument skärpas. avav

tolkningsverksamhetöversättnings- ochrationaliseringar EU:sav
Kapitelanalyseras. 8.måste noga

ochenklaremed åstadkommadet gäller problemetNär att mer
långsiktigtförvissobegripliga originaltexter ännuär ett mersom-

översättningsfrågomasamordning iprojekt åstadkommaän att en -
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tillsammansuppdragföreslår samordningen får ijag den centrala attatt
utveck-tillinitiativmed Utrikedsdepartementets EUzsekretariat ettta

ökapålingsarbete gäller arbetetinom EU-institutionema det attnär
tillgängligheten Kapitelhos 9.EU:s texter.

bedrivas påmed nordiska länder börsamarbeteEtt övriga
medIsland, för arbetetDanmark, Finland, ochtermområdet med Norge

slutligenFinland ochmed Danmark ochförbättring originaltexternaav
Kapitel 10.1 .Finland.svenska översättningarna meddet gäller denär
skall bedrivas,översättningsarbetetfrågandet gällerNär om var

filialer tillupprättandetSverige skall verka förföreslår jag att av
Huvuddelenmedlemsländerna.översättningstjänster iinstitutionemas

exempel-där,placeradeskulle tillfälligtñlialemas översättare varaav
svenskaförliknande det tillämpasrotationssystemvis år.på Etttre som

förloradeinteskulle kurmaUD-tjänstemän översättarnagarantera att
svenskt språkbruk. Kapitel l0.2.med levandekontakten
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Använda förkortningar kortformeroch

gemenskapernasEGT Europeiska
officiella tidning

termbasEurodicautom Kommissionens

termbasParlamentetsEuterpe

upprättandet Euro-FördragetRomfördraget avom
gemenskapen.ekonomiskapeiska

FördragetkallatNumera upprätt-om
Europeiska gemenskapen.andet av

termbasRådetsTIS

nomenklaturcentralenTekniskaTNC

Översättningsdelegationen översättningförDelegataionen av
regelverkEG:s
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Inledningl

gårför översättningarna1.1 Ansvaret över

till EU

övergick frånblevvi den första januari 1995 medlemmar i EUNär en
frånförfattningstextertill fördag EU:söversättaattansvaretannanen

Ända medSverige arbetattill sedan 1990 hade vi iSverige EU. att
för EES-avtaletregelverk, först de behövdesEU:söversätta texter som

för bedrevs hosoch dem behövdes medlemskapet. Arbetetsedan som
Översättningsdelega-för översättning regelverkDelegationen EG:sav

Europeiskationen sammanlagt sidor60 000översatte ursom ca
arbetetidning. presentation dettagemenskapernas officiella För aven

Larsson 1997.se
förVid de medlemsländemas inträde dåligtEU rustat upp-nya var

ochgiften till svenska och finska. ingaNästan översättareöversättaatt
maj beslötsituationen kaotisk. Itolkar fanns på plats och tedde sig

stödjautredning åtgärder förregeringen tillkalla för föreslå attatt atten
skulledirektiven Arbetetsvenska språket i Se i bilaga 1.EU. vara av-

särskild1996‘. jag tillslutat före juni utsågsutgången år Den 16av
utredare.

Mitt uppdrag1.2

behövas ikanhar varit min uppgift utreda vilka åtgärderDet att som
påkvalitetenden svenska förvaltningen och i förEU att garantera

svenska EU-texter.

utredningstiden tillförlängdes den juniSenare 30 1997.
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förslagskulleresultat utredningen jag lämnaSom ett omav

främja kraven påförhur Sverige skall arbeta inom1 EU att
lättillgänglighet lagstiftningen,begriplighet och i

börlagstiftningsarbeteredaktionellaSveriges deltagande i EU:s2 hur
organiseras,

översättningmedfrån det svenska arbetethur erfarenheterna3 av
skallinformationsteknik,användningenoch bl.a.EES- EU-texter, av

i det fortsatta arbetet,tilltas vara

EU-behovenföri arbetet med svenskahur kvalitetskraven4 termer
allmäntillskall kommaoch hurtillgodosesskall kunna termerna

kännedom,

språketsvenskamedoch tolkar i EU arbetarhur de5 översättare som
föreslåinledningsfasenstöd i sitt arbete underskall kunna få samt

förrådgivningfortbildning ochpå sikt stödjaföråtgärder att
tenninologer,ochtolkaröversättare,

EUdenöversättning till svenskabehovsvenska utöver6 hur somav -
på sikt,inlechingsfasensåväl underskall tillgodoses,för somsvarar -

arbets-svenskaställa användningSverige skallvilka krav7 somav
institutioner,språk inom EU:s

organi-ochsamordnasspråket i börsvenska EUarbetet medhur8
i Sverige.seras

arbetemittInriktningen1.3 av

arbetemitthar ilämna förslag. Jagjag såledesfrågor skallåttaI
delfrågor:vissa dessamig påkoncentrerat av

Nämligen

lagstiftnings-redaktionelladeltagande i EU:sSverigesnr2 Hur
organiseras,börarbete

svenskamedarbetaroch tolkar i EUdeHur5 översättare somnr
inledningsfasenunderarbetefå stöd i sittspråket skall kunna

ochfortbildningstödjaför på siktåtgärderföreslå attsamt
tenninologer,tolkar ochförrådgivning översättare,

ochsamordnasböri EUsvenska språketarbetet med8 Hurnr
i Sverige.organiseras
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styvmoderligt,Därvid skall jag behandlat tolkningsfrågomasägas att
huvuduppgiften hur kvaliteten svenska skullepå EU-texterattvar se
kunna garanteras.

gäller delfråga använd-det 3 svenska erfarenheterNär nr om av
iningen informationsteknik översättningsarbetet och 4nr omav

till bedrivs inomhar jag inskränkt mig följa det arbetetermema att som
termbaser.för utveckla olika översättningshjälpmedel, bl.a. EU:sEU att

nomenklaturcentralenVidare har jag följt det arbete Tekniskasom
arbete påi dessbedrivit med stödja EU-kommissionenTNC attatt

komplettera sina termbaser med svenska motsvarigheter.
EU-tennarbetetroll iockså diskuterat mina tankar på TNC:sharJag

med företrädare för INC.
till svenskaöversättningdelfråga 6 behovendet gällerNär omnr av

skäl jagförsöka fastställa dessahar jag avstått frånså att somav
följande.utveckla i detskallnärmare

tillgänglighet ochbegriplighet ochgäller delfrågadet 1När nr om
arbetsspråksvenskaanvändningendelfråga 7 presenterarav somom

utgångspunkt förskall tjänahoppas kunnatankar jagjag somsom
framtida samordningsorganisation.arbetet i en

arbetatjag1.4 Hur

tid,kortareUndermitthuvudsakligen bedrivit arbeteharJag enensam.
hovrättsasses-hade heltidjag hjälp påjanuari 1996,augusti 1995 av-

granskarelångvarig erfarenhetLamefeldt, harGöran avsomsomsom
Översättningsdelegationen. har där-Hande översattestexter avsom

utredningsarbetet.varit engagerad isporadisktefter endast
genomförakundeför mig jag intetidigt klartstod redanDet att

krävtsdetdet hadeempiriska studier. störreomfattande Förnågra
dess-dubbelarbeteförförfogade Riskenjagdem över.än varresurser

enkät-genomfördeunderStatskontoret 1995eftersom storutom stor en
underEU-arbeteterfarenheter frånstatstjänstemänsundersökning om
gälldeVidare2.och bilagaår medmedlemsåret se Ett EUdet första

förändringoch snabbuppbyggnadorganisation undermin utredning en
del-utredningsarbetebedriva mittdärför försöktoch jag har att som en

traditionellagjortdärutöver ocksåharobservatörtagande mermen
studiebesök.

utarbetauppgifttillhaftarbetsgruppmedverkat ihar attJag somen
handbok medversion institutionernassvensk gemensammaav enen
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redaktionella regler publikationsbyrå i LuxemburgDet EU:sär som
för arbetet och i arbetsgruppen har ingått försvarat representanter

samtliga institutioner. Handboken får "Publikationshand-namnetsom
boken" planeras utkomma under hösten framgår1997. Innehållet av
bilaga återger innehållsförteckningen. skriv-3 vanligaFörutomsom
regelsfrågor, språknämndensåterfinns i Svenskatypav samma som
regelsamling "Svenska skrivregler" Skrivregler",och i "Myndighetemas
har här många viktiga redaktionella varitproblem i rättsakterna
aktuella, hänvisningssystemet.t.ex.

Ekono-På initiativ från den svenska översättningsavdelningen hos
språkvårds-miska och sociala kommittén bildades interinstitutionellen

frågor.för skapa samordning i tennfrågor och andra språkligaattgrupp
från allaSitt sammanträde höll med deltagareförsta gruppen

sammanträdde1995’. informell ochinstitutioner den juli Gruppen12 är
gångeroregelbundet, har beslutat samlas tvåtill början attmen nuen

medSpännvidden i de frågor behandlas kan illustrerastermin. somper
bilaga 4.från sammanträdet den juni sedagordningen 9 1997

Översättnings-Vidare har jag Sverige i styrelsen förrepresenterat
underCentrumet sedanför Europeiska 1995unionens ärorgan som

uppbyggnad i Luxemburg. Centrumet betjänar sådana organ som
förbilagafördragen beslut i rådet 5inrättas inte i seutan engenom

försökerförteckning. har jag fått insikter i hur inom EUHär man
kostnaderna för översättningsverksamheten.hantera

sammanträden gjorde jagmed mina till dessasambandI merresor
andraochtraditionella studiebesök för intervjua översättareatt

i översättningsverksamheten.tjänstemän involveradeärsom

besöktharJag

innanBrysselöversättningsavdelningen ikommissionen: svenska
Luxemburg,iden delades på och de tvåtemagrupper gruppernaupp

utprovningförlatelier traduction utvecklingsavdelningde en av
i översättandet, de två juristlingvistema.datorstöd

skickade jag2 gånger. de två förstafyra Tillhar mötenaGruppen sammanträtt
juni 1997,och 9synpunkter. två sista gångema, den 27skriftliga De varmars

jag med på mötet.
och3 juliden 12 5sammanträden,deltagit i femharJag av gruppens sex

juni 1997.och 9den november 1996 och den 14september 1995, 18 mars
4 1996, 23deltagit i sammanträden, 20under utredningstidenhar 3Jag mars

ochoktober 1996 20 1997.mars
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juristlingvis-deöversättningsavdelningen,svenskadenrådet: tre
råds-traktatssamordningen,samordningen ochtemas, centraladen

arbetsgrupper.

översättningsavdelningen.den svenskaparlamentet:

denkommittén/Regionkommittén:socialaEkonomiska och gemen-
översättningsavdelningen.svenskasamma

haftjagharsvenskadomstolen och dessmedKontakt översättare ge-
Översättningsdelegationen haroch 1997under översatt1996somnom

domstolen.uppdragpåSveriges inträde i EUförefrån tidendomar av
iframträttsammanhangföredragshållare i olikaocksåharJag som

synpunkterfådärvid kunnatStockholm ochochLuxemburgBryssel,
översättningsverksamheten.idéerminapå om

redanupptäckte jagjuristlingvisterrådetsmedkontakterVid mina
mellan dessasamarbetetbrister idet fannstidigt under 1995 storaatt

och departement.myndighetersvenskaoch
Justitiedepartemen-juristlingvistemabesökte1996börjanUnder av

svensksamordning påbehovetpåtalade detochStockholmi storatet av
Statsrådsberedningenrättschefen ibeslutade attjuli 1996sida. Den l

synpunktervilkaha förskullerättscheferdepartementens ansvaret som
juristlingvister. bilaga 6.Setill rådetslämnades

försöks-PM‘ tillförslaglämnade jag imånadSenare enensamma
följande:enligtverksamhet

Jag föreslog

gällerdet EU-samordningmed centralförsöksverksamhet näratt en
skulle organiserasrådetlagstiftningsarbetet hos snarast.

inbegri-rådgivningochsamordning, utbildningforUtredaren skulle svara
översättningsstöd.granskningsstöd ochpet

granskningenRS:skulle rättschefenvarje departementInom avansvara
från andrakomdeändringsförslagforfattningsforslagen. Alla oavsett om-

underställasskulleeller från myndigheterRegeringskanslietenheter inom -
bedömningsfrågorstilistiskafrågor och iprincipiellairättschefen som

med utreda-delasbehov skulle helaVidrådfråga utredningen.skulle texten
tillöverlämnasalltidskullejuristlingvistertill rådetsSynpunkterren.

juristlingvistema.kontakterna medforskulleutredaren svarasom

forspråkjuristema5 kallas,bordedeJuristlingvistema eller, svararsnararesom
kommissionen.ochrättsaktsförslag hos rådetslutgranskning EU:sav

ochproblemskiss6 EU-lagstiftningsarbetet. ettEnsamordningsbehov i"Vissa
juli 1996.Stockholm den 15försöksverksamhet."förslag till
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Efter intern remissbehandling under förhösten beslutade rättschefenen
i Statsrådsberedningen forsöksverksamheten skulle den 11att starta
november bilagase Redan7. efter december,månad, den 12en
redovisade PM’jag i några erfarenheter försöksverksamheten.frånen
Mina kontakter departementmed och juristlingvister har fortsattrådets
under hela utredningstiden.

Under med Justitie-utredningsarbetets gång har haft kontaktjag
departementets translators-granskningsenhet, Utrikesdepartementets

Tekniskaoch traktatöversättningssektion, språknämnden ochSvenska
nomenklaturcentralen TNC.

Enligt mina direktiv skulle jag samrått med SISockså ha -
intehar jagstandardiseringen i Sverige och IT-kommissionen. Detta

läggaförgjort beroende på jag tiden inte attansett attatt mogenvar
översättningsverksamhetfram förslag organisationen inhemskavom

inforrnationstekniska lösningar inom mitt område.och

Så jag lagt presentationenhar1.5 avupp
mina förslag

god idiomatiskjag vikten finns påmotiverar EU-textemaFörst attav
handsvenska. Därefter diskuterar jag varför institutioner påEU:s egen

tillmedverkainte kan tänkas åstadkomma sådana och hur vi skall att
översättningar.åstadkomma goda

ochsamordningmotiverarcentralt parti jag behovetI ett av
ha. lämnarsamordningsfunktion skulle Jagskisserar vilka uppgifter en

organisatoriska denna.också förslag den inplaceringen avom
samordningsfunktionenavsnitt jag rollsärskilt denI ett tar upp

myndigheternassystematiska ochskulle ha i det tennarbetet TNC:s,
och departementens roll i detta.

detoch iinhemska översättningDärefter jag in på behovgår tarav
svenskamed detsammanhanget också språkproblemen i sambandupp

ordförandeskapet år 2001.
arbets-avsnitt svenskanDärefter jag i två frågantar somomupp

ocksåbehandlar dågällande riktlinjer ochspråk i anslutning till
tillgänglig-främjavi skall förtolkningen och frågan hur arbeta attom

het och begriplighet i EU-textema.
intejag frågoravslutande avsnitt sedan vissaI ett tar somupp

låtit sig behandlas i det föregående.naturligen

7 samordningutredningens försöksverksamhet medNågra erfarenheter avav
Stockholm den 12redaktionella och språkliga synpunkter på EU-rättsakter.

december 1996.
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högsvenska måste ha2 De texterna

kvalitet

harinstitutionerproduceras inom EU:sviktigt deDet är att texter som
Dåligalagstiftningen.naturligtvis i första handhög kvalitet. gällerDet

skada tillställer till desvenska än är nytta.texter mer

behövs förGoda2.1 tryggatexter att

samhällsdebatträttssäkerhet och främja

ochkommittéerunder beredningsarbetet iGoda svenska texter
denbedömningförutsättning förnödvändigarbetsgrupper är avenen

utifrånställningvanligthelheten. måstesakliga Det är att taman
i huvudsakVisst förstår handläggarnaeller franskaengelska texter.

det medhurdessa språk,och någotdiskussioner på ärtexter menav
drabbatsharförekommit svenskaharDet representanterattnyanserna.

översättningensvenskaöverraskning de fått denobehaglig när seav en
engelska. Manöverenskommit franska ellerde redan påtext,av en som

kategoriska ellersåuppfattat de franska uttryckenhade inte som
översättningen. Dåframstod i den svenskakrävande saken varsom nu

innehåll ochAlla skall nämligen hadet för texternasent. samma
mjukaresiguttryckersigjuristlingvistema kommer motsättaatt att man

i den svenska texten.
det mårättsligardttssdkerhetsfidgacentral EU:sDet texter,är atten

domstolenselleroch beslutlagstiftningens förordningar, direktivvara
kunna. måstetillförlitliga begripligaoch Deprejudicerande domar, är
svenskoch iför lagstiftningutgångspunkt svenskanvändas som

förståsjälvklarmedborgarerättstillämpning. svensk harEn rätt atten
kunnaellerhenne eller honomförordning tillämpas påden attsom

korrektgenomförs påi EG-direktiv sättkontrollera bestämmelser ettatt

‘ 1996/97:283interpellationvåren iFrågan aktualiserades under 1997 omen
utrikesminister Lenav. lämnadesHurtigsvenska språket SvaretBengt avav

majden 1997.Hjelrn-Wallén tisdagen 27
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denlitakunnasvensk domare måste textattlagstiftning.i svensk En
förmedlarbegripligthandhåller i sinhan eller hon sättett samma

språk.andrapåinnehåll textsammasom
förutsättningstadier arbetetallasvenska på ärGoda texter enav

detutvecklingsarbetet ärsamhällsdebatt.svensk Iför eflektivockså en
föruttryckoch0rdlämpligaskede finnatidigtinödvändigt ettatt

sina internaitjänstemänbehöver våradiskuteras. Demföreteelser som
politiskaför desakfrågomade skallochdiskussioner när presentera
frågornaskall föradepolitikervårabehöver utbeslutsfattarna. Dem när

skalloch dessapartiorganisationer presenterasdiskussion i sinatill när
samhällsdebattörerochjournalisterbehöver våraför allmänheten. Dem

i medierna.för diskussionen

undvikabehövs förGoda2.2 atttexter

språketsvenskapåpåverkanskadlig
olikamångatänkaskanfrånpåverkan EU-textemaSpråklig avvara

slag.
påverkan vårtnegativtänka signärliggandeDet är attmest en

viårtionden arbetarSedanförvaltningsspråk.ochförfattnings-svenska
vårtförenklingochmoderniseringsystematiskt påhär i landet aven

gradhögrei alltArbetet på tamyndighetsspråk. gårsvenska ut att
ihar detområdeförfattningarnasbehov. Påtill medborgarenshänsyn

tidsenligtochenklareutvecklahand varit frågaförsta ettatt merom
har vimeningsbyggnad. Därutöverenklareformval ochord- och en

innehållsförteck-överskådligaförsökt t.ex.göra texterna genommer
förunderlättaAllt förpunktuppställningar.ochningar, rubriker att

kontinentaläldreoch vis brottläsaren arbetet på motDet sättär ett en
denfårfortfarandespråktraditionspråktradition. En anses varasom
intepåinstitutioner. Kravinom texternaförhärskande EU:s att
inteharkretsvidareförocksåförtilluteslutande utanär experter en

genomslag.fått något
för vårtgällerprincipermöjligt till delångtVi måste så att somse

inom EU.svenskadetillämpas påskrivande ocksåinhemska texterna

tidsåldrarolikaunder2 bild det arbetefylligvill fåDen somavensom
medbörjamyndighetsspråk kan attbegripligtförpå central nivåbedrivits ett

Språkvårdsutredningensspråkvård från 1952,Kungligläsa Gösta Bergmans
Språkvårds-från 1985,servicegod offentliggrund förKlarspråkrapport en-

ochfrån 1993myndighetsspråketförändraVisst går detprojektets attrapport
har1995,förstaKlarsprâlcsbulletinennyhetsblad numretKlarspråksgruppens

âret.utkommit med 4hittills nummer om
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Så skedde i utsträckning i det översättningsarbete bedrevsstor som av
Översättningsdelegationen inför vårt inträde i DelegationensEU. över-

och granskare försökte åstadkommasättare författ-moderntett gott
ningsspråk så långt möjligt tillämpa Regeringskansliets rikt-attgenom
linjer desåsom återfinns i Myndigheternas föreskrifter, Myndighe-

Skrivregler och listan’.Svartaternas
Det gäller till denna tradition detbevaras i fortsattaatt attnu se

översättningsarbetet hos EU:s institutioner. finnsDet annars en uppen-
bar risk för våra myndighetsskribenters känsla för enkelhet och klar-att
het trubbas det dagliga med EU-textema.umgängetav genom

Likaså sig för det redan anglosaxiska inflytandetatt storaoroar man
på modersmålvårt skall förstärkas inte föransträngningar görs attom
finna goda nybildningar med utnyttjande möjligheterdeav som
svenska språket självt erbjuder.

tillAv vikt intevårt medlemskap i EU lederännu större är att attse
till svenska språket flerförlorar användningsområden, på språk-att

fikonspråk "domäner", det redan gjort. mångaInomänvetares veten-
skapsområden publiceras inte längre originaltexter på svenska i
Sverige. Endast populära framställningar skrivs svenska. gällerpå Det

på medicinens område. Det utvecklingkatastrofalt.ex. vore en om man
accepterade de viktiga arbetas fram ipå olika områdenatt texter som
EU:s utredningsarbete inte special-till god svenska. Attöversattes
vetenskaper olika slag bedrivs på främmande språk vi kanskemåsteav

också viktiga samhällsområden låta sigendast skulleacceptera, attmen
behandlas på språk franska ochmischmasch engelska,ärett ettsom av
svenska kan inte accepteras.

därförDet glädjande Svenska i dagarna fått ispråknämndenär att
uppdrag regeringen utarbeta språkligt handlings-förslag tillatt ettav

bilaga 8. godase Arbetet med åstadkomma EU-texterattprogram
framstår i svenska språket.viktigt led strävandena främja detett attsom

3 utgåendeDelegationen utarbetade anvisningar översättningsarbetet förstför
förfrån engelskan också från franskan. litteraturlistanSe närmaresenare

uppgifler.
Förslaget överlämnades till regeringen den 1998.27 mars
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ochGoda goda3 texter

översättningar

dåligkangod översättning3.1 En vara en

text

intesvenskaförsta hand talat godakapitel har jag i2I texter, omom
det fortsattaviktig fördistinktionöversättningar. Detta ärär en som

denbli bättreöversättning kan i princip inteEn än textresonemanget.
påberoröversättning källtexten. Dettaden attär enav,ensom

detkälltexten,medradikalt bryter sambandetöversättning närsom
längrepresentationsteknik innehåll, intedisposition, ochgäller är en
från svenskinsatserbearbetning, parafras.översättning Deutan en en

andrakälltexteråstadkomma godasida kan behövas för änärattsom
översättningar.krävs för åstadkomma godade attsom

Öppenheten kräver källtexterna3.2 att

utformas for vidare kretsar

EU-arbetet.i Fördrivit kravet på öppenhetSverige har med framgång
tillgängliga. Debara fysisktinsynen krävs inte görsatt texterna rent

principide måstetillgängliga i mening,måste också varaannanvara
måste hänsynvid tillkomstenbegripliga också för vidare kretsar. Redan
expertstöddadeinom ochtill områdetinte bara experternatas

sker. Härvadalla dem följerbeslutsfattarna, också tillutan somsom
fackligaföreningar,etermedier, politiskatänker jag på ochpress

miljö-konsumentorganisationer,branschorganisationer,organisationer,
dembaradå interörelsens organisationer Jag tänkeretc. som

de lekmänallafrågor också påyrkesmässigt sysslar med dessa utan
organisationer.verksamma inom dessaärsom
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allaförfattaren påkrav påvidare krets ställerskriva förAtt storaen
menings-disposition,presentationsteknik,gällernivåer, detspråkliga

ordval.byggnad och
kanvadkapitel till frågani 9 görasåterkommerJag somomsenare

källtexter hosbättre EU.åstadkommaför att

vi godaåstadkommer3.3 Hur

översättningar

parafras måsteoch inteöversättningtalavi skall kunnaFör att enenom
ordningienheteri innehållsligainnehåll återgeskälltextens samma

påkunnainnehållsliga enheten måste avgränsasi källtexten. Densom
nivåså högkan inte ligga påkälltexten. atttydligt i Densättett en

tänkaknappastVi kan alltsåpresentationen förändras.själva enoss
kapitletoch inomkapitelindelningendast följeröversättning ensom
aktuellaenhetersjälvständigt De ärhanterar innehållet på sätt.ett som

meningen.stycket elleröversättningför är närmasten
översättningvilkenväljer beroendeVilken enhet är typ avavman

översättningar:Vi kan i princip tvåeftersträvar. typerse avman

källtexten,iformenåterskapa också självamålspråket villpåsomen-
väsentliga.funktion dettextens somsom seren annan-

måletfungerandeSjälvständigt är3.3.1 texter

meningkommer självklartforrninriktade attDen översättaren att anse
säkertintedetoch måltext. Menmening i källtext attskall ärmotsvara

skallbisatskräverdetta: han kanskehejdar sig vid attöversättaren
skallalltidsubstantiv pluralisbisats, i motsvarasettattmotsvaras avav

etc‘.substantiv i pluralisett
vadföroftaöversättningenfonninriktade gränsernaDen pressar
sinaoch blir imålspråketnaturligt språkbruk påkan ettvarasom anses
inteblirDenläshjälp till källtexten.endastformerextrema en

målspråket.självständigt användbar på
stycketväljakommerfunktionsinriktadeDen översättaren att som

meningsbyggnadenmöjlighet ändraenhet. vill hainnehållslig Han att

granskar‘ där jagbilagaåterfinns i 9exempel på dennaEtt typ resonemangav
funktionsinrilc-står for denspråkfråga. Mittutlåtande iett merresonemangen

forminriktadstår forutlåtandetöversättning. granskadetade Dettypen enav
motsvarighet.måste ha formellöversättning: varje ordpå ensyn
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på påavseendetde ställs i detden kravså texteratt motsvarar som
resultat:leder tillmålspråket. vill skapaHan text gersammaen som

till-informativ ellerkunskaper i fråga text sammagerom ensamma
uppmärksamhetenvill draförfattningstext.lärnpning i fråga Hanom en

möjligt avvikalitettill innehållet. skall såfrån formen Hans text som
målspråket.motsvarande påfrån texter

Översätt-sigbestämdeöversättningmellan dessavaletI typer av
delegationenstillInledningsavsnittetningsdelegationen för den senare.

frånupplaganefterciteratförtjäna återges häranvisningar kan att
oktober 1995:

Språk och stil i de svenska1 texterna

texternastilen i de svenskaVilka krav kan ställas1.1

möjligtså litetavvikerstilmässigtöversättningenMålet för är texter somsom
regeltexter.från moderna svenska

skiljer sighänseendetörfattningsspråket i stilistisktdet svenskaEftersom
törfattningsspråk börandra ländersvanlig bruksprosa översätta-mindre från än

eventuella stelbentastilistiska motsvarigheter tillefter finnainte sträva attren
uttryckai originalet. Inriktningen skall i stället0rd och fraser textensattvara

Regeringskanslietsbegripligt möjligt.innehåll på så ledigt och sättett som
återfinns iföljas.ordval och ordföljd skall Dessaanvisningar för ordformer,
och SvartaMyndigheternas kapitel 4föreskrifter, SkrivreglerMyndigheternas

listan.

Myndigheternasienhetligt och följa anvisningarnaSkrivsättet skall vara
sarnmanskrivningsifferuttryck, förkortningar,det gällerSkrivregler, närt.ex.

begynnelsebokstav.användning litensärskrivning och ellereller ord storavav

form’originaletsbunden1.2 Hur översättarenär av

översättningen dispositionen,originalet:grundstrukturen hosmåste följa själva
kan vimeningenspunkter och stycken. Inomindelningen i kapitel, artiklar, ram
smidigkonstruktionerdevälja ordföljd och syntaktiskanaturligtvis den ensom

svenska kräver.

ibland mycket långa meningarrättsaktema förekommerI typ som numeraenav
svenska författ-författningssprâk. Vid ändringar äldreundviks i svenskt av

därfördelar meningar. Detsådananingar det vanligtär att voreman upp
EG:s regeltexter.naturligt detsamma översättergöra näratt man

2 tillämpningkonsekventdetfinnsvissahinderförläsarenkanhärDenuppmärksamma att avense
meningkräveranvisningarför flsrfattningstcxterñmktionsprincipen:detfinnscentrala EU:s attsom

mening.skallmotsvarasav
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Detsvårigheter. äranvänds vissahänvisningsteknikvållar denEmellertid som
heltviOmstycke.iviss meningtillhänvisa ettvanligtnämligen att en
vidproblemvållakunnaskulle detmeningsindelningenändradeokontrollerat

Återhållsamhet visas.börhänvisningar.

meningsnivåochpå fras-originaletfrånavvikabörNär1.3 man

uppbyggnad vidmeningspåsjälvändamål ändraaldrigskall attDet ett envara
följadragiutmärktgår detfall storade flesta attsvenska Itillöversättningen

synvinkel. Detgranskar-nasminstinteockså önskvärt,Dettaoriginaltexten. är ur
prickamåsteigen sig iinte känner utande texten avarbeteförsvårar deras om

med.kommitalltsäkraförsatsleden attolikade att vara

i vilkayrkesskicklighet avgörahjälp sinmedförgäller översättaren attDet av
förbehöveravvikelsen attoch huravvika,nödvändigt stor vara,fall det attär

översättnings-knaggligoch intesvenska""smidigskall bliresultatet enen
produkt.

svenskadetillblivelsen texternaideltarallaviktigtDet attär avsom
i EU:sgällerledstjäma: det översättamaprinciperdessahar som

imedverkartjänstemängäller svenskadetochinstitutioner somorgan,
Regeringskanslietidemdet gälleroch kommittéer,arbetsgrupper som

besluteninförrättsaktsversionemasvenskatill deställningslutligtar
hos EU.

hanfinnsfacköversättaren,fulländadeDen3.3.2

facktextöversättaren:idealiskedenklar bildmycketharJag aven

behandlar, gärnai detkunnigoerhört ämne textenHan är som-
professor.

skallhan översättaspråki detkunskapergodamycketharHan som-
sakområdet.speciellasärskilt på detfrån,

medområde,sittinomsvenskaskribent pågodmycketHan är en-
läro-ochavhandlingarvetenskapliga uppsatser,bred repertoar:

skolan,forochundervisningenakademiskaför denböcker popu-
ochdagspressidebattartiklarframställningarlärvetenskapliga samt

fackinriktning.harintetidskrifter snävallmänna som

i denfinnasvårfågel,sällsynt attdettaförstålätt ärDet attär att en
medsvenskaÄndå tillfackböcker gottmångafaunan.svenska översätts

åtsig förlagenbärresultat. Hur
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Svaret enkelt. fördelarMan uppgifternaär på flera:

Man anlitar med goda kunskaper i källtextensöversättare språken-
och helst med från fackområdet.översättaatt textervana

Man anlitar fackexpert granskar översättningen och tillen som ser-
inga missförstånd har smugit sig och fackområdetsatt att

terminologi den riktiga.är

forlagsredaktörEn går igenom och till den uppfyllertexten attser-
rimliga krav språklig korrekthet och begriplighet.

På det med översättningensätt är Ingen kanEU-textema.samma av
klara uppgiften. Alla goda krafter samverka.måsteensam

måste3.3.3 Vi alla samverka för nå detatt

målet: goda översättningargemensamma

Vilka då de olika aktörerna hosär och SverigeEU i måstesom
samverka för vi skall få goda översättningaratt

Aktörer hos EU

En central uppgift har de svenska och granskarna hosöversättarna
EU:s olika se tabellorgan

Till detta kommer antal frilansöversättare anlitasett stort som av
Översättningscentmmetparlamentet, kommissionen och för Europeiska

unionens organ.
En central roll hos spelarEU de s.k. juristlingvisterna. För att

undvika missförstånd: det fråga jurister har goda språkfär-är om som
digheter i centrala EU-språk, inte yrkesspråkvetare. hosDe är tre
rådet, två hos kommissionen och hos parlamenet. Juristlingvistemaen
har betydelsefull roll; de for slutgranskningen rättsakteren svarar av
inför beslut hos de politiska organen.

viktigEn uppgift har också de nio korrekturläsama på Publika-
tionskontoret i Luxemburg övervakar Skrivregler och andraattsom
redaktionella regler följs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning och i andra EU-publikationer.
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Översättare EUhosgranskareochTabell 1

Antal översättare
Organ

granskareoch

50Rådet

100Kommissionen

35Parlamentet

19Domstolen

3Revisionsrätten
17

socialaochEkonomiska
kommittén

uppgifteradministrativamedenheter somfråntillfälletförbortserJag
förrådssekretariatethos svararsamordningen somcentraladen

infordistribution texterochtryckningöversättning, avsamordning av
andrahosmotsvarighetoch dessnivåer organ.olikapåmöten

ochsakhandläggarenaturligtvisdeltarkälltextenutarbetandetI av
översättning-endasthärdockbehandlarJagolikai dejurister organen.

arna.

aktörerSvenska

lagstift-iinblandadedirektmyndigheterochdepartementHos äross
ningsprocessen.

hosarbetsgrupperimedverkarochsamråd hemmaideltarMan
EU-departementensfrånuppgiftEnligtkommissionen.ochrådet

lagstiftningsarbete seEU:sberördamyndigheter86samordnare är av
databasfinnsKommerskollegium somHos10.bilaga enochtabell 2

kom-representerat,Sverigedär ärkommittéersamtligaförtecknaskall
intebasen ännuoch ärlångsamtgåttharUppbyggnadenmittébasen.

detfinns1997majuppgift iEnligttillgänglig.allmäntochkomplett
sekommittébasenregistrerade iarbetsgrupperochkommittéer490

tabell 2.
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Tabell Myndigheter2 och kommittéer i EU:s lagstiftningsarbete
påfördelade departement

Departement Antal Antal
kommittéermyndigheter

Justitiedepartementet 475

Utrikesdepartementet 4 149

Försvarsdepartementet 5 18

Socialdepartementet 6 39

Kommunikationsdepartetmentet 8 10

Finansdepartementet 8 25

Utbildningsdepartementet 4 7

Jordbruksdepartementet 1 l 70

Arbetsmarknadsdepartementet 85

Kulturdepartementet 5 5

Närings- och handelsdeparte- 17 31
mentet

Inrikesdepartementet 4 23

Miljödepartementet 4 8

Totalt 86 490

Hur rollfördelningenär

Låt gå tillbaka till tanken på fackboksöversättningen och olikadeoss
rollerna där, fackgranskaren, och forlagsredaktören, ochöversättaren se

har vilken roll i översättningen EU-lagstiftningen. Jagvem som av
skiljer här på två slag fackgranskning, teknisk och juridisk.av

Med teknisk fackgranskning jag granskning ärmenar en som
inriktad på det speciella fackområdets terminologi och den sakliga
korrektheten. Med juridisk fackgranskning jag den granskningmenar

för den juridiska kvaliteten på texten.som svarar
Den tekniska och juridiska fackgranskningen kan naturligtvis i

praktiken inte hållas isär, det Visa typfall.lätt på Såsträngt är attmen
kan vi på djurart elleröverens viss beteckningenatt namnetvara om en
för viss teknisk detalj på fordon båda hör till den tekniskaetten
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dentillhördetocksåsäkert attVi kanområde.granskningens omenas
skallförfarandereglerhurområde avgöragranskningens attjuridiska
skallhuråterges:skallfraseologinrättsligadenhurellerutformas
skallhurellerutfonnaskommittéforfarandenaolikadereglerna om

préjudice".och "sansmutandis""mutatisuttryckåterge somman

EURollSverige

förÖversättare: Allt ansvar
Översättning själva översätt-

hosliggerningen
EU:s översättare.

undantags-EndastTek-Fackexpert:fackex-Svenska
detfinnsvisfackgransk-niskmyndig- enhosperter

fackexpertsvenskStöd tillning.organisa-ochheter
aktuelladetpåiöversättarnationer.

kom-hosområdetfråga termino-om
Däremotmissionen.svensk be-logi,Nomen-Tekniska

kangreppsbildningklaturcentralen na-man
turligtvis fákännedomkommis- och upp-anlitas omav

denlysningarsvenskaspeciella omsionens översättare
innebördenavseddaförhållanden.termstöd-denvia
ansvarigadenfrånkom-tjänst som

handläggaren.termi-missionens
nologiavdelning
tillhandahåller.

juristlingvisterEU:sJu ri-Fackexpert:depar-hosJurister
bl.a.övervakarfackgransk-diskmyndig-ochtement

lagstiftningenattmed ning.bidrarheter -
ochterminologisktkunskapersina om

författningsteknisktlagstift-nationell
ochkonsekventärbevakarochning

synnerhetienhetlig;tillämp-textemas
övervakarSverige. manibarhet

ochfördragensatt-
sekundärrättens

tenni-etablerade
respekteras,nologi
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svenskadenatt-
innehållsligttexten

överensstämmer
originaltexten,med
hänvisningaratt-

och citattill ur
tidigare ärtexter
korrekta.

hosGranskarehosFackexperter Förlagsredaktör: över-
sättningstjänsten,Språklig-stilistiskdepartement, myn-

sak-påtjänstemändigheter och redigering läsbar-orga-
jurist-enheternaidiomatisknisationer, språkex- het,
korrek-lingvister,i Regerings- svenska, korrektperter

turläsare.och hos tillämpningkansliet av
Skrivregler ochmyndigheter.
andra redaktionel-

regler.la

endaföras tillkansjälva grundöversättningenendastDet är ensom
frilans-ochanställdade fastnämligen EU:saktör, översättare

roll. Iövrigt finns det många innehavareöversättama. I sammaav
roll.vill förlagsredaktörensfinns det många spelasynnerhet som

vibliröversättningen fackbokenSkillnaden störreännumot omav
slutliginte gäller översättningbetänker det text utanatt av enenen av

enkelt normalfall:under arbete. Låt etttext taoss

arbetsgruppiutarbetas bearbetasellerKommissionen: Texten en
Översätts under arbetetsversioneribland i fleraeller kommitté.

juristlingvister. Sändseventuellt kommissionensgång. Granskas av
socialaEkonomiska ochoch samtidigt för synpunkter tilltill rådet

och parlamentet.kommittén

och hante-kommissionsförslagetbehandlasarbetsgruppRådet: I en
kommittén ochsocialaEkonomiska ochsynpunktema frånras

partiernaoch ändraderevideras deparlamentet. Texten översätts av
blidet börjar dagskommit så långtrådets Näröversättare. atttexten
skickasjuristlingvister ochrådetsfor beslut granskas texten av

granskningförmedlemsländernas representationersedan tillöver
godkännande.och

SOU2 1998:-I
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eventuellapåanmärkermyndigheterochSvenska departement
igenomgårJuristlingvistemasvenskai denbrister texten. syn-

demfinnerderättelser sinsänder närochpunkterna textut av
iPublikationskontoretsänds tillbeslutEftermotiverade. texten

sistakorrekturläsamapublicering. DärforLuxemburg gör en
tryckningen.föregranskning

beslutsforfarandena.olikaolika i defall.enkelt Turerna ärDetta ettvar
parlamentetsmedverkarmedbeslutandeförfarandenaochsamarbets-I

konsekvenserdirektafårjuristlingvisteroch sättettöversättare som
rådet.hosbesluttill slutligtskallför den tastext uppsom

samverka påkunnamänniskordessaskall allasvindlar. HurTanken
detbristerfrågor Varredaktionellaochspråkligaieffektivt sättett

de tvåibesvaraförsökaskall jagfrågorvi göra DessaVad kan
kapitlen.följande
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nuvarandebehov i detochBrister4

arbetet

försöksverksamhet seminjag bedrevdryga halvårUnder det som
gälldedetbristerkunde jag konstaterakapitel texterna-1 närstora

och bristerproducerades EUöversättningar näri debrister både avsom
arbetet.imedverkangällde svenskdet

behovoch hosBrister EU4.1

institutionerfrån EU:söversättningarbrister i definns mångaDet som
synpunkter.förmyndigheterochsvenska departementöverlämnas till

den oftasvårbetänker hurförvånande,knappastDetta närär man
översättningsuppgiftenunderskattade är.

översättnings-följt arbetet har EU:stid jagUnder hela den som
rekrytera såsvårtuppbyggnad. har varitvarit under Detverksamhet att

deklarakrävs förmånga kompetenta text-storaöversättare att avsom
mängdema.

kunskapsaknathar allmänhetirekryteradeDe översättama om
inte hellersjälvklartförvaltningsspråk. harDesvenskt författnings- och

speciellamed sinfackområden ochallahaft sakkunskap på de ettvart-
EU-sammanhanget‘.aktuella ioch fraseologiterminologi ärsom-

Delegationen förladeshaft i den grundstöd har deEtt stort avsom
Översättningsdelegationen i formregelverköversättning EG:s avav

vållatsförvirring hartermbaser. vissochanvisningar Ensamt text- av
saknatmyndigheterdepartement ochtjänstemän hossvenskamångaatt

framförtsällanintetill dessa och därföreller tillgångkunskap om
synpunkter.motstridiga

juristlingvisterhos ochbehovfinns uppenbartDet översättareett av
Över-isär.gårsituationer där åsikternavända sig till iha någonatt att

1 de arbets-förteckningeni frågabild spännvidden överEn ämnenom gerav
översättningförgranskningsarbetet Delegationenhosdeltog i avsomgrupper

bilagaregelverk.EG:s Se 11.
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ellerspråk-iuppgiftderas avgöradetinte attärattsättama anser
åsiktelleråsikterolika närharmyndigheterolikatermfrågor ennär

rekom-språknämndensSvenskastridermyndighetframförd motav en
ochkompetentjuristlingvister behöver ettRådetsmendationer.

skäråsikternamedfrågorspråkliga närdiskuteraauktoritativt attorgan
uppträdakunnamåsteNågonslutfas.beredningsarbetets somsig i

juristlingvistema.ochfackdepartement/fackmyndighetmellanmedlare
försöks-underkonstaterakunde jagbehövdesmedlaresådanAtt en

sådan.fungeradedå jagverksamheten ensom
datorstöd iformerolikautvecklagjorts förharinsatser attStora av
juni 1997Fortfarande-kommissionen.främstöversättningsarbetet, av

lagstiftningdenversionernaslutligaemellertid inte de somfinns av— tillgäng-medlemskapet,Översättningsdelegationen införöversattes av
ytterligaredröjatroligenkommerform. attmaskinläslig Detiliga

fallet.detinnanoch århalvt ärmellan ettett
vissaocksådethargodo,Även principidatorstödet är avom

tillförvarasSåpå.uppmärksammåsteavigsidor varamansom
ialla översattsoch rådetkommissionen texterbåde hosexempel som

hanriskerarförebildersökerarkiv. När översättareochett ensamma
gällakanförebildliga. Detalltfölja änär annathoneller texteratt som
gällakandetkvalitet,lågfrilansöversättningarogranskade av
finnsstadium. Detgrundligt påreviderats ettförslagstexter senaresom

ändrasvårt ettDetmisstag attför ärrisksåledes attstor upprepas.en
textbas.igångerförekommit någraredandetuttryckssätt enom

finnsdet intenaturligtvisorganisationi attsvaghet EU:s är enEn
sinharinstitutionvarjeöversättningstjänst, utan att egen.gemensam

detutveckladsärskilt närinteinstitutionernamellan ärSamordningen
emellertidharsvenskaEU-språken. De översättama"gamla"degäller

fattakunnaförsamarbeteinformellt att gemensammaetablerat ett
språkligaandragällerdetocksåtermfrågori närfrämstbeslut men
Publika-skrivregelsamling,Utarbetandetproblem. gemensamav en

bilaga 3.det seexempeltionshandboken, är ett senare
blir alltpå gång,förbättring översättamatydligt är merDet är att en

imedkontakterfler experteralltsmåningomfår sårutinerade, de
ochutvecklas,institutionerna term-mellansamordningenSverige,

byggstextbaser upp.
svenska översätt-detinnanåtskilliga åremellertidtordeDet ta

EU-tidigaredepåarbetetstabilitetfåttningsarbetet somsamma
frånstödeffektivtdet behövasdå kommerockså ettspråken. Men att

påkvalitetensida för texterna.svensk garanteraatt
kommertennsökande, deÖversättama sittstöd ibehövakommer att

ochinnehållsligbådegranskningsakkunnigbehöva texterna uratt av
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gårspråklig synpunkt. saknar kontakt med läsarna:De atttexterna
dåligtzbra vadanvända vad är är

påtvingasden "harmonisering"problemEn ärtyp somannan av
harskäl. Såtekniska/ekonomiskaspråken Publikationsbyrån manavav
latinskaanvända denalla språk grekiska måstebestämt att utomt.ex.

däri tabellerframför tullnumren de närmareprepositionen "ex" man
tullagstiftningsvenskinryms under tullnummer. Ivad ettanger som

allmänbegriplig Beslutetsakendär vilketanvänder "ur" gör merman
hänsyn. DetPublikationsbyrån språkligafattats ärhar utanav

övervåld. denIspråkligtsådantförvånande Sverige accepterat ettatt av
praxis; detta harsvenskenligtbeslutade användes "ur"rådet texten

Ännu detförvånandepubliceringen.sedan ändrats vid är attmer
finska språketeftersomsådantFinland kunnat övergrepp,ettacceptera

böjningsändelsefinsk lagstiftning användsprepositioner, isaknar en
"ur".för återgeatt

iEU-centrisktalltförproblem kan synsättYtterligare ettett vara
rådetsexempel kanjuristhåll. Somspråkfrågor påvissa nämnas attett

använda de långaspråkversioner skallallajurister kräver stats-att
också iSverigeKonungadömetmedlemsländerna t.ex.pånamnen

de högtidli-förbehållspraxis dessai strid med svensk därlöpande text,
överenskom-internationellaavslutande avsnittet iinledande ochga
konservativtockså exempel någotmelser. område påSamma ettger

gåttharinternationella överenskommelsersvenska överIsynsätt. man
republiken,FranskaFrankrike förtill skriva Republiken i ställetatt

motsvaranderepubliken. EnItalien i stället för ItalienskaRepubliken
allapåmåstesig rådets jurister:övergång i EU-textema motsätter man

sekundär-också ide i grundfördragenspråk följa använtsnamn som
rätten.

och behov SverigeBrister i4.2

har jaggångförsöksverksamhetensUnder utredningsarbetets och
för godasvenska insatsernabrister i dekunnat konstatera många

2 chef för rådetsLundgren,problem BertilbildEn Översättamas gavav
seminariumvid detöversättningsavdelning, i anförandesvenska ett som

1997.december LundgrenNordiska språksekretariatet i 1996gav
3 underframgåri sammanhang svårt förstådettaAtt "ex" attär attett manav

"före detta"översättningardök fickEES-tiden, problemet förstnär somupp,
Översättamas svenska endastiproblem kommer "ex"och "t.ex.". attav

tillsammansfraser"ex-president" eller i latinskaanvänds i sammansättningar
officio, cathedra".med latinskt substantiv "exett ex
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i min PMdemdelpåtaladelagstiftningen. Jagöversättningar avenav
1996 sefrånförsöksverksamhetutredningenserfarenheterNågra av

i deibrister knappastlitteraturförteckningen. Det engagemang
saknasdettråkigasynpunkter. Det är attharmångaspråkliga frågorna,

överdriftvissMedsynpunktslämnandet.förorganisationeffektiv enen
till felsynpunkterfelofta lämnasalltförkunnaskulle säga attman

tidpunkt.felvidinstans

istadiumpå förlämnasSynpunkter sentett4.2.1

lagstiftningsprocessen
depåutsträckning koncentreratsalltföriharsvenska insatserna storDe

jurist-rådetsgranskatshaefterde attslutliga texter avtexterna, som
i rådet.besluttillskalllingvister tas upp .

försökaförklutartill alla attnaturligtdetfinner sattattJag man
knappastdet ärfördetinnani sent,bristeravhjälpa texterna menvar
naturligt-Detslutfasen. ärtillinsatsernakoncentreraändamålsenligt att

högharkommissionenlämnarförslagstexterdetviktigtlikavis att som
diskussionochdebattunderlag förskalldekvalitet. Det är varasom

parlamentet.rådet ochhosberedsärendettidunder den
ideltartjänstemän expertgrupper,svenskadeviktigtDet är att som

vadkommissionen görhosförvaltningskommittéerocharbetsgrupper
godablir såsvenskakommissionenstill texterför somde kan attatt se

Detstadium. ärtill påsvenska sentOfta kommer ettmöjligt. texter
redanspråkfråganisigtjänstemännenviktigtändå att engagerar

hosöversättningsenhetdenkontaktakandessförinnan. Ett attsätt vara
ochöversättningsarbetetförkommerkommissionen att svarasom

granskning. Ett ärannat attmed råd ochhjälp i arbeteterbjuda dem
vilkafastställaeller franskaengelskaden textenfrånutgående

detGällerdem.lösaförsökaochifinnaskantermproblem textensom
säkertdetkrävsfinns,inteellerbruki allmänt ännuinte ärtermer som

börtennsökandet natur-Resultatetexpertis.språkligmedkontakter av
översättningsenheten. Närsvenskaaktuellatill denförmedlasligtvis

kommissionensmedviktigtdetföreligger attsvensk ärsedan texten
lämnas.kansynpunkterhur och närkommahandläggare överens om

klaraförsökahand textenshelt pålåterOm översättama egenman
rimliga kravfyllerinterisker föruppenbaradet textenproblem finns att

beredningsarbete.ochsamhällsdebattförunderlagpå gottettatt vara
stadiumtidigtsåpåsynpunkter lämnassvenska ettviktigtDet är att

kommissionenhos utannaturligtvis inte baragällermöjligt. Detsom
berederarbetsgrupperdedeltar irådet. Denockså hos somsom

kommissionstextdennaturligtvis igenomgåmåsterådetärenden hos
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handläggarerådetsmöjligt tillföreligger så tidigt ochsomsom
dessa kansåharde synpunkter påöverlämna atttexten,som man
slutfasen isjälvatilloch inte lämnasärendets gånghanteras under

dengenomgångenjuristlingvistgranskningen ochtextarbetet: textav
deras granskning.eftertill Sverige överlämnatssom

synpunkterframför påtillorsakTidsbrist ofta ettattsom mananges
förstföreliggerdet förekommerriktigtstadium. Det är att textersent att

desbehandlas i Comitéde skall Coreperdag representantssamma som
ärendendärkommitté,ständigade representantemasperrnanents,

harocksårådet. det förekommerförbereds inför beslut i Men texteratt
myndighetersvenska departement ochmånader hoslegat i utan att

påärendetblirGranskningen förstgranskats. sättsnärtexten uppav
föredragningslista.rådets

tidsbrist,naturligtvisdröjer kananledning tillEn att menvaraman
kunskapsaknarmånga tjänstemänkonstaterajag har kunnat att om

beredningsarbetet".idokumentflödet, vad är nästa stegsomom
fasta ochbehövsdetSammanfattningsvis jag konstaterakan att

framföras isynpunkter skallför ochenhetliga riktlinjer hur, närvar
inomdokumentflödenakunskaperlagstiftningsarbeteEU:s samt om

månad 1997junilowärt initiativ ibeslutsapparat. EttEU:s togs av
handledning förJordbruksdepartementet började utarbeta ensom

granskning EG-rättsakter.av

gångermångasynpunkter lämnas4.2.2 De ärsom

underbyggdadåligt

till rådetssynpunktslämnandetförsöksverksamheten följthar underJag
sällani detta. Intekonstatera bristerjuristlingvister och kunnat stora

synpunkts-hoskunskapförslag beror bristandeframförs som
lämnaren:

källtextenspråkkunskaper i deteller hon saknarHan som
svenskavfattad Vanligt över-originalet på. textärär att somen

versionen.utifrån engelskafrån franska granskas densatts

saknaröversättningvadkunskapereller hon saknar är,Han om
praktikoch Dettaöversättandets teorigrundläggande insikter i

4 och vilkenkomplicerad dokumenthanteringenexempel på hurEtt är typ av
promemoriaåterfinns iberedningsarbetet harkunskap de deltar i ensom som

Se bilaga 12.rådets dokumenthantering.om
5 ochsakhandläggarefinns hosövrigt kunskapsbrist ocksåförDetta är somen

institutioner.jurister hos EU:s
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varitöversättningentyckerformbundenhet. Man atttilliblandleder
begrip-förkonsekvenserförödandefåskulle detfri. Tyvärrför

påbristenkangångerAndraföljdes.Synpunkternaligheten om
uttryckssättkrävertillledaVillkoröversättandets attinsikt manom

istå såbrukardetdärförbarakälltexten, attstöd isaknarsom
kansynpunktersådanahellerIntesvenskamotsvarande texter.

beaktas.naturligtvis

förgälleranvisningardekännedomsaknarhoneller somHan om
för översätt-Anvisningarlitteraturlistansseöversättningsarbetet

med destridiframförsförslagtilloftalederningsarbetet. Detta att
fortfa-Översättningsdelegationen ochtillämpatsprinciper avsom

förmallargällakaninstitutioner. DetEU:stillämpasrande av
detformuleringar,ståendegällakandeträttsakter,uppställningen av
deträttsaktema,fraseologi igenerellochgenerellagällakan termer

naturligtvisDetuppräkningar etc.utformningengällakan av
avvikelserkräverenskilda tjänstemänförvirrandeochirriterande att

skäl.godamycketkrävsundantagFöranvisningar.gällandefrån

Skillnadenförfattningstekniken.kunskapsaknarhonellerHan om
klar. Iinterättelseredaktionell ärochsakändringmellan enen

ellertjänstemännen termföreslår attsakändringmedsamband enen
föremål förrättsakten ärdelari debådeskall bytasfras ut somaven

oförändrade.gällafortsättaskalldelar atti deochändringen som
förfarande.heltkrävsdelarna annati de ettändraFör att senare

ifraseologiochterminologiöverblicksaknarhon överellerHan
ändrafå termbegärakan attTjänstemannenEG-rättsaktema. en

antali stortförekommer ettmedveten att termenattutan omvara
konsekven-fårterrnbyteNaturligtvis kräverrättsakter. ettandra som

förberedelsearbete.andraför många noggrantetttexterser
överblicksådan utanfåmycket svårtdet attskall ärDet sägas att en

indexeradsådanharSverigetextbaser. Itillförlitligatilltillgång en
Översättningsdelegationenrättsakterde översattesmedbas avsom

heller hosinteharsjälv. Detdelegationentillgänglig hosvaritendast
motsvarandemedtextbastillgängligallmäntfunnits någonEU

innehåll.

iföljsprinciperspråkligadekunskapsaknareller hon somHan om
uttryckochordändringartillFörslaglagstiftningsarbete.svenskt av

lagstiftningsvenskfördeföljerovanliga där EU:s översättareinteär
föreskrifter,Myndigheternaslistan,Svartariktlinjernagällande

Skrivregler.Myndigheternas
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eller hon saknar djupare insikter bedömning språkligaHan i av
frågor. Tjänstemännen tycker kärms eller konstigtnågotatt ovant
inte sällan prepositionsval ändring i enlighetoch föreslårett en
med sitt språkbruk. mestadels densaknar tjänstemännenTyvärreget

språkbrukets oftaprofessionella bedömarens insikter detom egna
begränsade önskvärda variatio-räckvidd, den naturliga och oftaom

oftast eller möjligheti modersmålet och de har ingen attnen vana
vill jag inte hakontroller i ordböcker och textbaser. Därmedgöra

stilistiskmajoritet synpunktema skulle natursagt att en av vara av
oberättigade, förekommande.och sådana alltför vanligtärmen

Tjänstemännen också i språkliga frågorsaknar att argumenteravana
och alltför ofta ändringarna egentliga skälkrävs någrautan att
framförs. saklig argumentation nödvändig skalloftastEn är om man
kunna det riktiga språkbruket.andra i det Attövertyga enom egna

språkvetenskapligdiskussion ändringsönskemål ofta kräverav
kan exempliñceras diskussion krav påsakkunskap dengenom om

fördragstext samband medändringar i diskuterades isom
Amsterdamfordraget bilaga 15.

på4.2.3 exempel synpunkter iEtt ett

lagstiftningsärende

föregående negativ bild detDe avsnitten naturligtvis mycket avger en
arbete svenska lägger höja den språkligatjänstemän på attsom ner
kvaliteten bilden intepå EU-rättsakter. skall denDet ärsägas att
fullständig bristerna,och rättvisande. har här uppehållit mig vidJag
inte vid förtjänstema.

För nyanserad bild synpunktslämnandet bifogar jagatt ge en mer av
urval synpunkter i lagstiftningsärende med bedömningett ettav en av

Åtskilligasynpunktema Bilaga här påtalats13. de bristerav som
förekommer i förekommer synpunkterdär också ärtexten, som avmen
betydelse för tillämpbarhet och begriplighet.textens
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5 effektivEn samordning Sverigesav

insatser i arbetet på goda
översättningar

föreslårJag central samordning för EU-språksfrågoma skapas.att en

Av det föregående framgår det finns behov åtgärder både hemmaatt av
och hos EU. Låt mig först uppehålla mig vid vad kan och börsom

i Sverige för främjagöras kvaliteten på de svenska detIatt texterna.
inhemska språkvårdsarbetet brukar vi arbeta med fyra slag åtgärder:av
vägledning i form riktlinjer‘, utbildning, rådgivning och granskning.av
På borde arbetet med EU-språkfrågomasätt kunna bedrivas.samma
Detta emellertid kompliceratär det inhemska språkarbetetänmer
eftersom det involverar inte bara svenska tjänstemän också EU-utan
tjänstemännen. Behovet central instans, central samordningav en en
för EU-språksfrågor uppenbart vi skall ha möjlighetär attom en
systematiskt avhjälpa de brister finns och tillfredsställa de behovsom

jag påvisat i det föregående kapitlet.som

5.1 Riktlinjer for svenska änstemäns

arbete med EU:s rättsakter: från tillax

limpa

föreslårJag den centrala samordningen får till uppgift utarbe-att att
riktlinjer för svenska tjänstemänsta språkliga arbete med EU:s rätts-

akter.

‘ Goda exempel finner vi i Statsrådsberedningens riktlinjer olika slag för deav
olika förenar språk- och saksynpunkter:textyperna Gula boken omsom
protokoll och beslut, Propositionshandboken, Svarta listan om modernisering

ordförrådet i törfattningsspråket, Svara på remiss m.fl.av



141998:1SOUsamordning Sveriges insatsereflektiv44 En av

juristlingvisterrådetsmedkontakterförendastriktlinjerdetfinnsIdag
rättsakterpubliceraderättelserbehovvidåtgärderföroch avav

för6bilagarättschef, samtStatsrådsberedningensutfärdade seav
Cirkulär 6EU-institutionemainomspråketsvenskaanvändningen av
EU-arbetet.iställningspråketssvenskafrämjaförriktlinjermed att
14.bilagaEU-sekretariat,UtrikesdepartementetsUtfärdat seav

behöverinsatserspråkligaderiktlinjer sombehövs styrDet som
dettillför atttillblivelse,rättsakts attstadierolika segörs av en

skall jagtypexempel tatidigt. Somtillräckligtbörjararbetetspråkliga
inombörjarberedningsarbetetdetfrånrådsdirektivtill attforslagett

rådet förföreläggsförslagetslutligadetkommissionen3 till dess att
innehåll.följandehadragiriktlinjer börSådanabeslut. grova

börkontakterVilkasvenskedenVad börarbetetStadium i
Tilltasgöratjänstemannen vem

synpukterframförs

medKontakterförigenomGåhos textenBeredningsarbetet
Regeringskanslietstennino-vilkabörjar,kommissionen att se

samordningcentralaproblem denlogiskapåendasttexter
diskuterafor tenn-och försöka attfranska.ellerengelska rymmer

denproblemendessa.lösa
samordningen,centrala

vid behovkontaktar
rättssekre-berördadet
språkligaochtariatet

Teknis-instanser som
nomenklaturcentra-ka

språk-Svenskaochlen
nämnden.

med denKontakt
samordnarenspråklige

kommissionenshos
foröversättningstjänst

medhjälperbjudaatt
andraochtermproblem

frågor.språkliga

sittförutfärdatJordbruksdepartementetriktlinjer2 deforMed undantag som
område.

arbetet hosfordelartillämpligaigällerkommissionen3 härVad sägs omsom
säkerhets-ochutrikes-på detsamarbetetmellanstatligadetgällerdetrådet när

därområdet,inrikespolitiskaochrättsligadetpåområdetpolitiska samt
rådet.hosutarbetasbörjanfrånförslagen
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börkontakterden Vilkai Vad bör svenskeStadium arbetet
tas Tillgöratjänstemannen vem

synpukterframförs

få lämnaåtgärder förföreligger Vidta BegäraSvensk attatttext
synpunkter påfå tillfälle lämnaföre beslut hos textenatt

beslutet fattas.innansynpunkter påkommissionen. texten.
granskning-UnderGranska texten

eventuelltgångspråklig ochfrån ter- ens
medkontakter Rege-minologisk synpunkt.

ringskansliets centrala
skötersamordning som

samråd övrigtidet
behövas.kansom

Synpunkter fram-
sakhandlägg-förs via

sini turaren, som
kommissio-kontaktar

översättnings-nens
tjänst.

rådetsKontakt medgranskas påKommissionens Texten
för första svenskaellerförslag har översätt-över- nytt

ningsavdelning forfrån språkliglämnats till rådet. gången att
språk-hjälp iterminologisk erbjudaochSvensk föreligger.text

terrninologis-liga ochsynpunkt.
frågor.ka

påSynpunkter
tillframförstexten

hossalhandläggaren
i sinrådet, tursom

kontaktar rådets
översättnings-svenska

avdelning, eventuellt
centralavia rådets

samordning

4 kontaktasrättsselcretariatet skalldetmöjlighet kräva berördaEn är att attannan
samråd.och detta i sin för övrigttur svara

5 promemoria,rådssekretariatet särskilddokumenthanteringen i finnsOm seen
bilaga 12.
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börkontakterVilkaden svenskeVad börStadium i arbetet
framförsTilltastjänstemannen vem

synpuktergöra

med Rege-Kontaktersvenskeberedningsarbetet hos DenI repre-
centralaringskanslietsuppmärk-ändringarrådet sentantengörs av

samordning för attinnehållslig och nyasammar om
tennproble-diskuterainförs for iredaktionell i atttermerart
centraladenberedakunnatidkommissionstexten. sam-men

kontaktarordningen,termfrågoma.
berördabehov detvid

ochrättssekretariatet
instanserspråkliga som
nomenklatur-Tekniska

Svenskaochcentralen
språknänmden.

granskningenUnderhonellerHan
berördadetmedkontaktocksågranskar nya rättssekretariatet somdenversioner av kontaktarbehovvidsvenska texten. Regeringskansliets

samordning.centrala

Synpunkterna
sakhand-tillframförs
rådethosläggaren som

vidare.demför

rättssek-berördagenomgångSlutlig DetgranskatsharTexten av
ställningretariatetjurist- tarrådets texten.av

synpunktervilkatillKontakt detmedlingvister.
skalleventuelltberörda rättssekreta- som
jurist-tillvidareförasriatet.
rådet.hoslingvistema

medsamrådVid behov
Regeringskansliets

samordning,centrala
kontaktasalltid närsom
frågangällerdet attom

språkreser-vidhålla
vationer°.

olika6 sidan Mer typerbilaga 14,språkreservationerOm avomse
riktlinjer formedEU-sekretariatfråncirkulär 4 UD:såterfinns ireservationer nr

EU-irågor,ibeslutforfarandenoch skriftligas.k. A-punkterhandläggning av
sidanavsnitt
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Stadium Vilka kontakter böri arbetet Vad bör den svenske
Tilltjänstemannen göra tas vem

synpukterframförs

Synpunkter bör i
hand framförasförsta

sakhandläggarenvia
börhos rådet. Det

juristling-framgå vart
vända sigkanvisterna

diskussionför aven
Direkt-synpunktema.

med juristling-kontakt
ocksåvisterna är

möjlig.
rättssekretaria-Om

överläm-inte företet
synpunkter-nandet av
med densamråttna

samordningencentrala
synpunkterbör över-

samordning-sändas till
desamtidigt somen

till rådet.lämnas

rättssek-Rättsakten har publi- berördaDet
kontaktasi Europeiska retariatetcerats
samråd medgemenskapernas eftersom

centrala samord-officiella tidning och den
språkligt fel eller ningen avgörett ett om

skall begäras.olämpligt uttryck rättelse
kommissionenskonstateras. För

sigvänderrättsakter
tillrättssekretariatet

general-berördadet
direktoratet.

rådets rättsakterFör
vänder sig rättssekreta-

juristlingvist-riet till
ema.

diskuterasdetaljerna riktlinjer naturligtvisDet i sådana måstenärmare
ochmed departementens översättningsavdelningarrättssekretariat och

juristlingvister hos rådet och kommissionen.
behövs naturligtvis också innehållet i språkarbetet iDet råd om

olika gäller förfaser: vad bör tänka vadi termarbetet, somman
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föranvisningarvilkaforvaltningsspråk ochförfattnings- ochsvenskt
informationbehövsVidaregäller.översättningsarbetet hos EU omsom

innehållderasSverige och hos EU,termbaser ibefintliga ochtext- om
och användning.

imedverkardemförUtbildning5.2 som

EU-arbetet

uppgifttillf°arsamordningenföreslår centraladen attJag att svara
medverkar i EU-för demfrågorutbildning i språkligaför som

arbetet.

debevakaskall kunnaeffektivtpåsvenska tjänstemän sättFör att
alla tjänstemänminimiutbildning förkrävsfrågornaspråkliga somen

och departement.myndigheterhosdeltar i EU-arbetet

för allautbildningEn

omfatta:utbildning börsådanEn

och rådet.kommissionendokumentflödet hosGenomgångl av

avsnitti 5.1.riktlinjerdeoch diskussion nämntsGenomgång2 av som

svensktförgällerde riktlinjeroch diskussionGenomgång3 somav
forvaltningsspråk.ochförfattnings-

översättningsfrågor,grundläggandediskussionoch4 Genomgång av
3.3.avsnittöversättning jfrfunktionsinriktadforrn- eller

hos EU.översättningsarbetetföranvisningarGenomgång5 av

termbaser.ochPresentation6 text-av

synpunkterexempel påoch diskussionGenomgång7 somav
sådana.mindre godagoda ochframförts på EU-texter,

inledningsvisdag,genomföras underkunnasådan utbildning börEn en
inommyndigheternaochdepartementkurs förlämpligen ettsom en

dess område.
engelska ochutbildning ifrån denbortsetthar här medvetetJag

fullgöraskall kunnatjänstemännennödvändig forfranska är attsom
kapitelsina uppgifter. Jfr 7.
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särskildaVidareutbildning för grupper

för tjänste-behövsutbildningåterkommandefördjupad ochEn mer --
tänkerJagEU-arbetet.språkligai detuppgiftersärskildaharmän som

de tjänstemänochrättssekretariatvid departementenstjänstemändå på
jagtermfrågorförnätverkreferensgrupp/deti deningår somsom

kapitel 6.föreslå. seämnar
hosrepresentationvårvidtjänstemänneni dagspeciell roll harEn

anlitasochhemifrånsynpunkterförmedlareBryssel. DessaiEU är av
förstatermfrågor. Denitjänstemänrådetsframföralltofta EU:sav --

kanskeandradenbestå, tonassäkertuppgifter kommer nerdessa attav
särskildaemellertidmotiveraruppgiftenförstaRedan denframtiden.i

terminologiskaochspråkligainsikter iderasfördjupaförinsatser att
frågor.

denmed5.1avsnitttermfidgor seikontakternaSjälva ovan
utbildning.naturligtvis sortsfungerarsamordningencentrala ensom

heldagsseminariumelleranordna halv-årligenrimligt ettdetMen attär
aktuellaochdiskuterastermarbeteförprinciperdärdessaför grupper

ochochanvändningeniövningar text-Ocksåanalyseras.tennfrågor
ingå.börtennbaser

härocksånaturligtvisspråkliga frågor fungerarandragällerdetNär
utbildning,enligt kapitel 5.1samrådet sortsåterkommandedet som en

de tjänstemänförseminarieranordnalämpligtdetdärutöver attärmen
Rättssekreta-EU-lagstiftning.förrättssekretariatenhos ansvararsom

haarbetetspråkligadetriktlinjer förtillmin skissi enriaten förutsätts
EU-lagstift-förrättssekretariaten har ansvaretnyckelroll. Det är som

iavgörandethardedärför alltidområde och detsitt ärningen på som
uppbygg-därförkrävsDetslutligadedet gällersin hand texterna.när

utvecklandetdessa ochhossärskild kompetensnad samsynav enav en
departements-lämpligenanordnasSeminariernaöversättningsfrågor.i
inbjudas. Dettjänstemänintresseradeandraocksåtill dem börvis och

mycketarbetarsakenheterpå departementensgälla tjänstemänkan som
myndigheterdepartementetshostjänstemäntextgranskning ellermed

myndighet.sinhostextgranskningsamordnarsom

allaförRådgivning5.3

uppgifttillf°ar attsamordningencentralaföreslår denJag att
ochdepartementsvenskatillEU-språksfrågorrådgivning iförsvara
ochgranskareEU-institutionemas översättare,tillmyndigheter samt

juristlingvister.
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Rådgivning behövs

Som framgått det föregående jag det finns behovatt ett stortav anser
rådgivning under olika stadier rättsaktemas tillblivelse. Vi sörjerav av

för redaktionell och enhetlighetspråklig i Regeringskansliets författ-
ningstexter rigorös granskning detta dettrots atttexterna,genom en av
finns lång tradition inom Regeringskansliet författningsskrivan-påen
dets område och antalet aktörer ändå virelativt begränsat. Närär
vänder situationen deltarEU-textema arbetetIärmotoss en annan.
hundratals tjänstemän från från sin myndig-våra myndigheter. De utgår
hets författningsskrivningstradition, alltid överensstämmande medinte
de principer tillämpas i Regeringskansliet. Arbetet med attsom
modernisera det författningsbeståndet långt i från slutfört.svenska är

insatser gjorts för arbetet råd i skrifterDe styraattsom genom som
Myndigheternas föreskrifter och den informations- och semina-genom
rieverksamhet bedrivits Klarspråksgruppen avsnittse 5.5 harsom av
långt ifrån varit verkningslösa, för använda det klassiskaattmen -

på frågor och interpellationer i riksdagen "mycket har gjorts,svaret -
mycket återstår Vi kan således ifrån frångöra". långt utgåattmen

någon enhetlig uppfattning hos svenska tjänstemän i språkfrågor. Om
de synpunkter förs underfram beredningen rättsaktemasom avspeg-av
lar alltför skillnader i språksyn, skapas förvirring hosdetstora

och granskare i EU-institutionema. skallöversättare synpunktemaOm
respekteras får de inte olika håll grundas påsträva utan en samsyn.
Rådgivningen tillsammans med de iandra uppgifterär presenterassom
detta kapitel viktigt medel för skapa sådanett att en samsyn.

Rådgivningen bör jag föreslagit i skissen till riktlinjer avsnittsom
5.1 stå till förfogande under hela beredningsprocessen. Enligt min
mening bör samråd obligatoriskt det gäller synpunkternärvara som
framförs till rådets juristlingvister i tillslutet beslutsprocessen dettaav
återkommer jag i avsnitt.nästa

Rådgivning till juristlingivsterE Uss granskare ochöversättare,

Rådgivningen bör stå inte bara för svenska departement ochöppen
myndigheter. Den bör också kunna utnyttjas EU-institutionemasav

granskare juristlingvister.och Hit dessa kunnaöversättare, bör vända
sig för att

få hjälp med fackgranskning svenska texter,av-

få hjälp med termproblem jfr kapitel och andra språkliga6-
problem de i sitt dagliga arbete,mötersom
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myndigheter,svenskaframfördasynpunkter,sådanadiskutera av-
önskar diskuterade närmare.som

ibeståoftahjälpenstrecksatsema kan attförstade bådadet gällerNär
fack-förkankontakter med kompetentaförmedla svarasompersoner

terrnfrågor.upplysningar iochgranskning texter geav

problem,språkliga ävenallaomfattabörRådgivningen typer av
medhjälp översättning

tänkerproblem. JagspråkligaallaomfattabörRådgivningen typer av
stilistiskavaletde problemterrnfrågorförutom pådå avsomrena

uttryckochordexempelförtecknarlistanvålla. Svartakanalternativ
ochstelareförställetiförfattningsspråketianvändasbrukarsom

Skildauttömmande.ifrånlångtlistanvarianter ärålderdomliga men
svenskafrånframfördaSynpunktergällande.oftasigmeningar gör

påarbetetpräglatspråksyndensig pågrundabörtjänstemän ensom
deunderförvaltningsspråkförfattnings- ochsvenskamodernisering av

förmedlaförrollcentralspelarRådgivningen attårtiondena.senaste en
språksyn.dennavidmakthållaoch

juristling-ochrättssekretariatmellanmedlarerollsärskildEn som
rådgivningen.viktig deljaggår isäråsikternavister när avsom enser

ytterligaredetfinnsoch departementmyndighetersvenskaFör en
tolkningenmedtillhjälpanämligen denuppgift,viktigt att av

måni denosäkra,textpartier där tjänstemäncentrala ärinnebörden av
och EG-rättenskällspråkeninsikter ibristandepåberortveksamheten

förmedlaockså kunnasamordningen börcentralaterminologi. Den
beredningenförviktigaöversättning närhjälp med texter, enav

svensk saknas.nödvändig text

Granskning5.4

får uppgifttillsamordningenföreslår centraladenJag att

beredningsprocessen,synpunktslämnandet ifortlöpande följaatt-
rättsakterdehoskvalitetenkontrollerastickprovsvis somatt-
tidning,officiellagemenskapernasEuropeiskaipubliceras

centralagranskamyndigheterochfrån departmentbegäranpå-
texter.
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föreslårJag vidare den centrala samordningen sticksprovsvisatt
kontrollerar andra rättsakter från de europeiska gemenska-äntexter

institutionerpernas

utarbetandetI lagförslag och förordningar inom Regeringskanslietav
spelar granskningen viktig roll. Alla granskas före regerings-texteren
beslutet hos Justitiedepartementets granskningsenhet, där Regerings-
kansliets språkexperter ingår jfr avsnitt. sådan obligatoriskEnnästa
central granskning samtliga EG-rättsaktsförslag på olika stadier iav
beredningsprocessen inte möjligtdet genomföra. skulle krävaDetär att
orimliga i den centrala samordningen.resurser

T.o.m. obligatorisk granskning alla inför det slutligatexteren av
beslutet hos kommissionenrådet eller skulle ställa sig i praktiken.svår
Framförallt det de knappa tidsmarginalema lägger hinder iär som
vägen.

endastEtt lösa detta granska begäran departmentpåsätt äratt att av
eller myndigheter. Och klartdet sådan möjlighet bör erbjudasär att en
för centrala texter.

Det emellertid viktigt också ochsystematiskt-är att utan attmer
beroende upplevda hosbehov departement myndigheterochvara av -

följa de synpunkter lämnas på de granskatstextersom som av
juristlingvistema. framgårSom skissen avsnitttill riktlinjer i 5.1av

jag alla synpunkter framförs i den viktiga slutfasenattanser som av
lagstifningsarbetet också bör överlämnas centralatill den samord-
ningen. Detta samordningen möjlighet ingripadels denattger om
skulle finna krav ändringar mindrepå möjlighetvälbetänkta, dels att
effektivt sköta sin rådgivande/medlande uppgift diskussionervid med
juristlingvistema.

Rimligt också obligatoriskt samråd det gäller krav påär ett när
rättelser rättsakteri redan offentliggjorts i Europeiska gemenska-som

officiella tidning.pernas
Därutöver bör den centrala samordningen stickprovsvis kontrollera

den språkliga kvaliteten depå rättsakter publiceras i Europeiskasom
gemenskapernas tidning. En sådan kontroll exempelviskan ske
ämnesområdesvis och underlaglämna för berördagenomgångar med

myndigheter.rättssekretariat och deras
Naturligtvis finns det andra betydelsefulla inte ingår itexter som

lagstiftningsarbetet domar, vitböcker, informations-grönböcker,som
material och vissI utsträckning bör samordningen ocksårapporter.
granska sådana ikanske samarbete med Svenska språknämn-texter ——
den. Det naturligtvis särskilt viktigtär uppmärksamma sådanaatt om

för kritik exempelvis i riksdagsdebatten.utsätts medierna ochtexter
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samordningencentraladenhanterasproblem måsteSådana somav
dem.lösningfinnaförsökamåste en

frågorOrganisatoriska5.5

föreslårJag

dagikvalitetskontrollSpråkvård ochuppgifter förde somatt-
Statsrådsberedningen,nämligeninstanser,fördelade påfinns tre

påförsFinansdepartementet,ochJustitiedepartementet samman
ställe,ett

ditförsocksåEU-språksarbetetförsamordningencentraladenatt—
medarbetare påmed 2-3förstärksarbetetspråkligadetoch att

heltid,

tillförläggsfortsättningenspråkvårdsarbete ialltföransvaretatt-
Statsrådsberedningen.

Regeringskanslietspråkvårdsfrågor inomförAnsvaret

uppdelat påi dagRegeringskanslietispråkvårdsarbetet ärförAnsvaret
ochJustitiedepartementetStatsrådsberedningen,nämligeninstanser,tre

Finansdepartementet.
ochStatsrådsberedningenrättschefema iliggerHuvudansvaret

rättscheferabådademellanAnsvarsfördelningenJustitiedepartementet.
5:15 l1996:SFSRegeringskanslietföråterfinns i instruktionen

sådanförsärskiltStatsrådsberedningenskallRättschefen i26 § svara
språkliga frågorochRegeringskansliet i rättsligasamordning inom

förvalt-ochlagstiñningkvalitet ioch högenhetlighetfrämjarsom
riktlinjer ochhandböcker,syfieti detRättschefen kanning. utge

undermyndighetertillriktasmaterial kanmaterial. Sådant ävenannat
möjlighetenvidare uppmärksamma attskallRättschefenregeringen.

regeringen.undermyndigheterärenden tilldelegera

utgivareJustitiedepartementet ärichefstjänstemanDen avsom
rättschefen i Stats-medi samverkanskallförfattningssamlingSvensk

enhetlighet iochföljdriktighetlagenlighet,rådsberedningen vaka över
kommittédirektivochriksdagen samtförslag tillförfattningsförslag,

Regeringskansliet.inomhandläggning ärendenfrämja enhetlig aven
beslutandraochförfattningarspråket imedverka tillskall bådaDe att

möjligtoch klartblir så enkelt som
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Till detta kommer Klarspråksgruppen under Finansdepar-sorterarsom
och 1993 inrättades för språkvårdsarbetefrämja hostement attsom

myndigheterna.

Klarspråksgruppen

förmedlar kunskaper och idéer från pågårspråkvårdsarbete som-
hos svenska myndigheter och utomlands.

språkvårdsseminarier.arrangerar-

håller föredrag hos myndigheter-

medverkar vid internationella språkvårdskonferenser.-

Språkvård,nyhetsblad Klarspråksbulletinen.ut ettger om-

rättschefen Statsrådsberedningen.Arbetet leds i ledamö-Gruppensav
kommer från Justitedepartementet, Finansdepartementet, Riksda-ter

Regeringsrättenombudsmän, och Statskonto-Högsta domstolen,gens
Länsstyrelsen i Stockholms län och Svenska språknärrmden.ret,

finns historiska förklaringarDet till organisationdenna splittrade av
verksamheten. till låg kvalitetskontroll ochFram 1992 föransvaret
språkvårdsarbete på rättschefen i infördesStatsrådsberedningen. Då
försökvis omorganisation ochverksamheten. Språkexpertemaen av
juristema i gransknings- och anvisningsverksamheten överfördes till
Justiedepartementet, där de bildade Rättschefen igranskningsenheten.
Statsrådsberdningen hade ingen uppgifterpersonal för deegen som
vilade honompå skulle hjälp granskningsenhetens personal.utan av

Klarspråksgruppen inrättades utbildningsmyndigheten SIPUnär
lades hade under förSIPU 1980-talet fått i uppdrag detattner. svara
språkliga utvecklingsarbetet genomfördeshos myndigheterna och där

språkvårdsprojekt under 1990-talets första avslutades medårett som
Visst går det förändra myndighetsspråket. föraFörrapporten att att

erfarenheterna från vidareprojektet inrättades då hos Finansdeparte-
Klarspråksgruppen, eftersom Finansdepartementet förmentet svarar

kompetensutvecklingsfrågor i myndighetsvärlden.
tycksDet mig föga ändamålsenligt spridadettapå sättatt ansvaret.

bör liggaDet på och ställe.ett samma

förAnsvaret den centrala samordningen U-språksarbetetEav

När betänker vilka krav ställs centrala samordningenpå denman som
EU-språksarbetet inser sådan organisation inte lämpligenattav man en
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Regeringskansliet.språkarbete inomfrånskildkan byggas annatupp
måste haSamordningen

författnings-gällerdetinhemsk traditioninsikter i svenskgoda när-
reformarbetet,pågåendedetochandra myndighetstexterochtexter

EU-översättningsarbetetföljts ide principerkunskap avsomom-
medlemskap,EES-avtal ochinförtexter

och EG-rätt,svenskkunskaper rättom-
hos EU.ochtermbaser hemmaochmedförtrogenhet text--

eller tvåhosfinnaskunskaper inte kanalla dessauppenbartDet att en
bak-olikafolk medmellansamverkankrävs dethärenskilda personer,

integrerassamordningenden centralanaturligtdärförgrund. Det attär
ligga påbörarbetedettaförspråkvårdsarbetet. Ansvaretövrigamed det

ocksåhar jagDärmedspråkvårdsarbete.övrigtförställe somsamma
till EU-samordningenden centralaförläggaalternativetavvisat att

EU-frågor.förrättssekretariatUtrikesdepartementetssekretariatet eller
oändligade närresursbehoven så kangällerdetNär mansynas

Emellertidsvårighetsgrad.omfattning ocharbetsuppgiftemasbetänker
migtycksoch detekonomiska knappaochmänskligabådeär resurser

medarbe-med 2-3förstärksspråkvårdenföreslålämpligtdärför attatt
kraven.deförheltidpå mötaatttare nya

framtidenspråkvårdsarbetetförskall iVem ansvara

försigifrånlämnarFinansdepartementet ansvaretnaturligtDet är att
tillFråganKlarspråksgruppen. är vem.

ligga ikvalitetskontrollspråkvårdsarbete ochSkall föransvaret
har kunnatSåvitt jagJustitiedepartementet.iStatsrådsberedningen eller

personalresurser-överföringenochuppdelningenhar ansvaret avavse
fördelar för detinneburit någrainteJustitiedepartementettillna

förskjutitshararbetetTyngdpunkten i motspråkliga utvecklingsarbetet.
dettaJustitiedepartementeteftersomgranskningsverksamhet, sett som

hararbetsordning. Departementethuvuduppgift departementetssin se
på Rege-verksamhetinriktat sinnaturligthandalltså i första nog-

Arbetetinsatser.krävaringskansliets storaansettstexter, somegna
Rättschefen i Stats-hand.kommit i andraharriktat myndigheternamot

medförkrävtshadedeinte haft attrådsberedningen har somresurser
utvecklingsarbetet framåt.tillräcklig kraft driva

jag härkvalitetskontrollspråkvård ochcentraliseradeDen som
ochsjälvtRegeringskanslietbåde motrikta sigföreslagit måste mot
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dess myndigheter nödvändighet.det dettagäller EU-arbetetnär är en-
tycks samordnande verksamhetDet mig naturligt föratt ansvaret en

Statsrådsberedningen,gäller hela statsförvaltningen läggs därhossom
bedrivitsspråkvårdsarbete kvalitetskontroll framgång underoch med

årtionden.
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Termarbete6

fortermbaserflerspråkigaBehovet6.1 av

arbeteinternationellt

tillhandahåll-ochskapandetutredaföreslår regeringen låterJag att
hosarbeteinternationelltförtermbaserflerspråkigaandet myn-av

nomenklatur-Tekniskaoch företagorganisationerdigheter, samt
roll i detta.centralens

Översätt-regelverkEG:söversättningdelegationen förRedan av
vikteni EUSvenskanpromemoriai sinpåtaladeningsdelegationen av

inledningsvisdetterminologi ocksåmedtermarbetet. Arbetet är som
och hoshemmabåde häröversättningsarbetetikrävt insatserhar störst

EU.
nomenklaturcent-Tekniskaområdetaktörernaviktigaste ärDe

översättningsenheter,ochteminologi-EU-institutionemasralen TNC,
SIS-Standar-translatorsenhet,UD:sRegeringskansliets språkexpeiter,

enheterna/avdelningarnainternationelladediseringen i Sverige samt
företag.organisationer ochsvenska myndigheter,hos

EU-perspektiv påanläggaendast term-alltförblirDet snävt ettatt
tillhandahållandetochskapandetinsamlandet,betydelsenarbetet i av

världsspråkendefackterrninologi påmotsvarigheter tillsvenska stora
termbaserflerspråkiga ärTillförlitliga sådanafranska.engelska och en

myndigheter,både förvärldintemationaliseradeinödvändighet vår
tillhanda-ochskapandetinyckelrollorganisationer och företag. En

mening TNC. Jagminenligttillkommersådana termbaserhållandet av
helhet,i derasbehandla termfrågorna utanemellertid frånavstår att

aktörer.olikaoch dessEU-termarbetetmig påkoncentrerar
nordiskbyggaarbetet mednaturligtvisDärvid bör att upp en

beaktas.särskilti Nordterrns regiterrnbas
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EU-termarbetet6.2

1995Före

för EES-krävdesrättsakteröversättning dearbetet medUnder somav
ochfackexpertema över-huvudsaktermarbetet iskottesavtalet av

ochÖversättningsdelegationens bilaga llsearbetsgrupperisättama
TNC.

uppgiftviktigasteTNC:s var

ordlistorframställatermarbetetgrund för attdels läggaatt genomen-
vitbokenochRomtördragetEG-dokumentcentralautifrån omsom

marknaden,den inregenomförandet av

tilltennfrågorråd i översättama,lämnadels att——
defraserochsystematisera översattaochväljadels termeratt ut ur-

EES-textema‘.

Översättningsdelegationens ochkansliarbetekom detTill detta som
olikatermfrågorrättsavdelning lade påStatsrådsberedningens avner

slag.
medarbetet översätt-underdominerandemindrerollTNC:s var

översättnings-medlemskapet.krävdes förrättsakterningen de somav
tillhandförstaisigvändeoch granskaredelegationens översättare

Fiskeriver-ochTullverketJordbruksverket,myndighetercentrala som
terminolo-gällde dedetfackexperterarbetsgruppemas närket samt

Översättningsdelegationen termbasskapadesgiska problemen. Hos en
EU-institutionernas översättare.överlämnades tillsom senare

Efter 1995

principitennarbetet överförgickiSveriges inträde EUVid ansvaret
befintligaförsepåarbetasystematisktbörjade attpå EU. Man att
aktiv harfinska. Mestochsvenskapåmotsvarighetermedtermbaser

arbetethandlati flera omgångarvaritdärvid kommissionen uppsom
samlingerolikaitillmotsvarigheterfinna svenskamed termposteratt

Eurodicautom.termbasi kommissionensingårsom

ord ochtiteln EG:sunder‘ bokformiinsamladeDe uttennerna senaregavs
uttryck.
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Kommissionen handlar tjänsterna formelltettupp genom
anbudsförfarande och det i huvudsak anförtrotts uppgiftenTNCär som

komplettera termbasen med svenska motsvarigheter.att
Vidare har ersättningTNC från kommissionenmot utrett term-- -

frågor förmedlats via kommissionens tenninologiavdelning.som
Institutionemas har på olika akutasöktöversättare vägar svar

tennproblem och registrerat sina förresultat i interna termbaser såatt
småningom föra in dem i de terrnbasema, Eurodicautom hosstora
kommissionen, TIS hos rådet och Euterpe hos parlamentet.

Betydelsefulla insatser de lämnarsvenska tjänstemängör som
synpunkter på svenska sådant borde jag i kapitel 4texter, antyttsom
och ske5 betydligt systematiskt.mer

Översättama klagar det ibland få hjälp och detsvårtöver att är att att
många gånger svårt bedöma tillförlitligheten uppgifterär att av som
olika tjänstemän och lämnar.experter

Översättningsdele-De skulle önska kontaktnät det slagett av
gationen föreslog i sin promemoria Svenskan i EU.

Ett önskemål de terrnsamlingar finns olika hållpåärannat att som
hos myndigheter, organisationer och företag skall hållas tillgängliga på

effektivtett sätt.

framtidenI

Jag Tekniska nomenklaturcentralen i princip bör bestå iattanser
sin nuvarande form och inte slås med Svenska språknämn-samman
den eller inlemmas i SIS-Standardiseringen i Sverige.

Tekniska nomenklaturcentralens insatser i dag väsentliga densåär att
inte för närvarande bör undergå organisatoriska föränd-några större
ringar det slag föreslagits nämlingenunder år,av som senare samman-
slagning med Svenska språknämnden inlemmande ieller SIS-
Standardiseringen i Sverige. obetydliga kostnadsbesparingarDe som
utredare i sådana åtgärder de föreslagnamotiverar på ingetsett sätt
ingripande förändringarna allvarligt arbetet iskulle kunna störa ettsom
kunskapsföretag TNC:s typ.av

Det viktigt kan fortsätta fungera det gjort hittills iTNCär att att som
EU-termarbetet och TNC kan anförtros uppgifter i detta.att nya

Jag det viktigt har tillräckliga basresurser förTNCäratt attanser
kunna åta sig uppdrag EU:institutionema kompletteringaratt som
termsamlingar och rådgivning åt översättare.av
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tillräck-fortsättningsvis haocksåmåstenomenklaturcentralenTekniska
deEU-institutionernauppdragsigåtaför kunnaliga somattresurser

rådgivning åtochtermsamlingarkompletteringamaovannämnda av
översättare.

ochSverigeialternativfåfinns dettennarbetedennaFör typ av
ämnesområdenmångatäcker såinstitutionerellerföretag sominga som

idetförtacksamhet attkännerEU-institutionerna storTNC. Hos man
systematisktvid tenn-institutioner medfinnsFinlandochSverige vana

samarbetetsmidigtframhållit hurkontaktervid minahararbete. Man
mycketharinsatserTNC:s gettsfungerar.fackorgankompetentmed ett

skett.bedömningarjämförandevid debetyghöga som

nomenklatur-Tekniskamedavtalarföreslår regeringenJag att
centralen

termsamlingargenomgångochinsamlingsystematisk avom en— ochföretagmyndigheter,hosEU-arbetetforbetydelseav
tillgängligaallmänthållstill dessaorganisationer attsamt ser

ochinformationsteknik,hjälpmed av
intedennatill EU-översättare,rådgivningforersättning omom-

EU-institutionerna.täcks av

Regerings-Sverige. Ihåll iolikapåtermsamlingardetdag finnsI
Riks-behov.för UD:sbyggtstermbasfinns hos UDkansliet somen
finnsmyndighetermångabehov.sina Hosförtermsamlingarhardagen

detkontakter,internationelladerasföranvändstermsamlingar som
ochNaturvårdsverketLuftfartsverket,Jordbruksverket,gäller t.ex.

byggerslagolika termsam-OrganisationerRiksskatteverket. uppav
med inter-Landstingsförbunden. Företagochlingar, Kommun-t.ex.

område.sittpåsamlarEricssonverksamhetnationell termersom
allmänthållsochsamlastermbaserdessaviktDet attstörstaär av

församordningencentralaställe. Denochtillgängliga på ett samma
med dediskuterauppgiftenanförtros närmarebörEU-språkarbetet att

genomföras.skulle kunnauppgiftsådanhurberörda en
nordiskbyggaplanernasammanhang måste attdettaI enupp

stund inteskrivandebeaktas. Det ärtillgänglig på Internettermbank
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möjligt bedöma i vilken utsträckning de samlingar jag häratt som avser
lämpade i den termbankenz.ingå planerade nordiskaär att

dag kommissio-I har TNC avtal rådgivning i termfrågor medett om
terminologiavdelning. Sådana inte för andra språkavtal existerarnens

och får förutse avtalet inte kommer förnyas. Det äratt attman
emellertid viktigt kan i löpande översättnings-TNC rådfrågas detatt

medarbetet. avtal ersättning för sådan rådgivning bör slutasEtt om
samord-utformning bör anförtros den centralaDiskussionerstaten. om

terminologi-ningen. kommissionen förmedlas sådana frågorHos av
samord-avdelningen. motsvarande bör det den centralaPå sätt vara

enligt avtalet,ningen termfrågornär översättares ersättsavgörsom som
skall vidarebefordras till TNC.

föreslår centrala uppgift byggaden samordningen får tillJag attatt
myndigheter.kontaktnät för EU-termarbetet hos svenskaettupp

leder tillde rutiner jag avsnittförutsätter föreslagit i 5.1Jag attatt som
med detill de få hjälpkan vända sig förEU:s översättare attvet vem

omfattaraktualiseras i arbetet Arbetettermfrågor med rättsaktema.som
emellertid andra viktigt förmånga och det översättar-ärtyper texterav

problem. Ifå kontakt med någon sig derasverkligenatt tarsomna an
utelämnade kanske kännerdag de i mycket tillfälligheter. Deär

och fårnågon inom har kanskemed kunskaper område, de turett
kanske ikontakt intresserad hjälpa till, demed ärexpert atten som av

stället bara försöker ifrån sig.någon hålla besväretmöter som
fåbehövs stabilt kontaktnät vända sig ochDet dit kanöversättareett

demkontakt uppgift hjälpamed viktig atten person som ser som en
med deras problem.

kontaktnät.centrala samordningen bör bygga sådantDen ettupp
ansvarigVid förvarje myndighet bör det finnas ärperson somen

terrnfrågoma terrnproblem inomoch hjälper till med lösaatt myn-som
själv måstedighetens område. innebär kontaktpersonenDet inte att
leda frågankunna skall kunnapå alla frågor, han eller honsvara men

vid andravidare till sakkunnig inom myndigheten ellernågon den egna
sakkunska-instanser organisationer företag därmyndigheter, eller- -

finns.pen

2 fonn.detta fått konkretNär betänkande slutredigeras våren har planerna1998
har förfogande kommer byggas.EU ställt till och Nordtennbank attpengar en

Uppgifter detta återfinns på adressInternet underom
http://www.tsk.f1/ti/nnet.html.
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kontakt-listanför översamordningen attcentralaDen ansvarar
EU-hosförtillgänglig översättamaochaktuellhållspersoner

institutionerna.

skallsamordningencentralamed densamråd varaföreslårJag att
EU-området.påskapandetgäller termerdetobligatoriskt när nyaav

dettabörsåexisteranderedan termerinsamlandetgällerdetNär av
sak ärEnkontaktnät.dettainomskötas annankunnahuvudsakligen

ellerföreteelserförantingen somskapandet termer nyanyaav
gällareglerbörHärlämpliga sommindreför termer.ersättning samma

inomlagstiftningnationellberedningförgällerde avgemensamsom
Samråds-promemoriaStatsrâdsberedningensjfrRegeringskansliet

måstesådanaföreslåvill tennerRegeringskansliet. Deniformer som
vilkabedömersamordningen,centralamed densamrådaalltid som

måsteRegeringskansliet tas.ochinomkontakter utom somytterligare

förriktlinjersamordningen upprättarcentraladenföreslårJag att
tennfrågor.ikontaktrutiner

termfrå-ikontakterförhuvudalternativ EU-översättamasdåJag treser
ochsamordningencentraladenkontaktnätet,föreslagnadetgor:

iviktigt avgörnaturligtvis attnomenklaturcentralen. DetTekniska
kontaktas.lämpligendefrågorvilkeniochordningvilken typ av

migtycksrättsaktervid översättningbehövskontakterNär av
lämpliga:denordningföljande vara

avsnittirutinernaenligtöversättaren tjänstemandenkontaktarl som
sina tjänster.erbjudit5.1

till densigvänder översättarenerbjuditsintehjälpsådannågonOm2
rättssekre-berördadethjälpmedsamordningencentrala avsom

kontaktperson.lämpligfinnertariatet en
möjlighetenöversättarenresultatinte övervägerkontakternaOm3 ger

alternativ är attnomenklaturcentralen. EttTekniskarådfrågaatt
därförsamordningencentrala atttill den manvända sig omsenytt

problemet.lösning påfinnakan en
kontakterolikaviduppgiftermotstridandefår4 Om översättaren

eftersamordningencentralatill densighon somellervänder han



SOU 1998: 114 ermarbeteT 63

kontakter med myndigheter och språkvårdande föreslårorgan en
lämplig lösning.

När kontakter behövs vid andraöversättning börtyper texterav av
följande ordning tillämpas:

Översättaren1 kontaktar kontaktpersonen vid lämplig myndigheten
antingen själv kan lösa problemet eller förmedlarsom som en

kontakt med sakkunnig inom eller denutomen annan egna
myndigheten.

2 Om detta inte resultat, kontaktas den centrala samordningenger som
frågan skall vidarebefordrasavgör till Tekniskaom nomen-

klaturcentralen eller till någon lämplig instans.annan

3 Om får motstridandeöversättaren uppgifter vid sina kontakter gäller
det här vid översättning rättsakter: översättarensamma som av
kontaktar den centrala samordningen.

bådaI dessa fall gäller tidigare framhållits den centralaattsom sam-
ordningen skall kontaktas det inte finns etablerade svenska termerom
eller önskar skapa ersättning för de tidigare använda.om man nya som
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Behovet SverigeÖversättning i7 av

föreslår redaenkät genomförs under förJag 1998 taatt atten
vilka myndigheter svenska förbehov har översättning tillsom av
EU-arbetet.

utredaingick i mitt uppdragDet att

behov översättning till svenska- denhur svenska EUutöver somav-
skall tillgodoses, inledningsfasen påför såväl under somsvarar -

sikt.

Under inledningsfasen erbjöds departement myndigheter möjlighetoch
Översättningsdelegationenslåta viktiga dokumentöversättaatt genom

försorg.
försöksverksamhet avsnittUnder den jag bedrivit se 1.4som

översättningshjälp. Efter-erbjöds departement och myndigheter också
frågan detta påpå dessa tjänster mycken liten, kanske berodde attvar
information möjligheten inte fick spridning.tillräckligom

till svenskasystematiskt undersöka behoven översättningAtt mer av
för fann jag fögaEU-arbetet ändamålsenligt eftersom EU:s översätt-
ningsresurser inte blir fullt utbyggda förrän hösten 1997.

översättning-Emellertid talar mycket för det finns behovatt ett av
det kan inte slump det brittiska utrikesdepartementetattvara en

medsysselsätter tolv huvudsakligen sysslaröversättare översätt-som
ning engelska iEU-dokument till engelska. Detta textertrots attav
allmänhet föreligger betydligt svenskapå tidigare stadium än texter.ett

samordningenshar föreslagit det inom för centralaJag denatt ramen
rådgivning översättningenskall finnas möjligt få hjälp medatt av
mindre förmedling då det gällertextavsnitt och översättningstjänsterav

omf°ang.texter störreav
indicium påVisserligen kan efterfrågan på dessa tjänster ettvara

behovet, samordningenjag förordar ändå den centralaattmen
genomför enkät för kartlägga bör tidenbehovet. Under 1998att varaen

översättnings-för genomföra sådan enkät, då torde EU:sattmogen en

SOU3 l998zlH
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denutbyggd och tillhandahållas iverksamhet filllt svenska textervara
tillåter. frågautsträckning sådan enkät börEU:s Iresurser en man

ochtjänsterutsträckning sig ha behov sådanai vilken man anser av-
vållardethur behovet, klarar sighanterar trots attutanom manman-

ellerhar översättningsresurserproblem, om manman egnaom
eller översättningsbyråer.anlitar frilansöversättare

iordförandeskapetförestående svenskainför detJag UDattanser
språkjämförbaramedlemsländer medbör undersöka hurEU
väljermötesledning och dokumentframställning. Omhanterat man

engelskspråkigengelskapå bör kompetentproducera texteratt en
engelska finnas.redaktion för de texterna

aktualiserarordförandeskapetsvenska i EUföreståendeDet en annan
fåttöversättningsproblem. haroch Jagtolknings- attvetatyp manav

svenska. Jagledas påsammanträden rådet skahos alla hosUD attavser
svenska ifråntill möjligheten få tolkningställer mig skeptisk att

viatolkninganlita relätolkningsamtliga arbetsgrupper ettutan att
tolkning.direktleda medilla förhandlingarspråk. Det är attannat nog

skallordförandens inläggslow-motioneffektden uppstårMen som om
blir Jagled innan det nått alla deltagareflera värre.etter anserpassera

språkjämförbaraordförandeländer medbör undersöka hurUDatt
slutligt sig.hanterat frågan, innan bestämmerman

ordförande-svenskafråga i vilken utsträckning detEn ärannan
engelskal. iVi harlandets skall utformas svenska eller pådokument
ordförandeskapet,spanskarådde under detminne den jämmergott som

spanska.endast pågjordes tillgängliga inför beslutdå många dokument
skullesvenskafrånSannolikheten för rådets kapacitet översättaatt att

mig liten.tycksfrån spanskadess kapacitet översättastörre än attvara
jämför-ordförandeländer medundersöka hurOckså här bör andraUD

påproducerabara bestämmer sig förspråk gjort. Om texterattman
engelskkunskaperengelska bör betänka svenska tjänstemänsattman

högaknappast räcker till för producera engelska mötertexteratt som
svenska tjänstemänEngelskakrav språklig kvalitet. skrivnapå texter av

skall kunnamåste för acceptabel språkformgranskas garanteras.att en

‘ Svenska tjänstemänstordeAlternativen franska eller tyska uteslutna.vara
kunskaper språk tillåter inte alternativen.i främmande de



SOU 1998:114 67

arbetsspråkSvenskan i8 EUsom

utvidgningdet finns goda skäl inför EUJag att att av seanser en
EU-institutioner-principer för tolkning och översättning inomöver

Möjligheten från borde utvidgasfå tolkning modersmåletattna.
modersmålet. översättningbekostnad tolkning till Kravet avav

Effekterna planerade rationalise-arbetsdokument borde skärpas. av
ringar översättnings- och tolkningsverksamhet måsteEU:s nogaav
analyseras.

rådet enhälligt beslut fastställer regler för språk-Det är som genom
användningen i Europeiska gemenskapens institutioner artikel i217
Romfördraget. Enligt rådets beslut medlemsländemas offi-skall alla
ciella språk likställda arbetsspråk förordningse rådets 1vara som nr

8,från 195 praktiken behandlas dock språken lika i allaI inte alla sam-
först förstmanhang. Dokument föreligger och engelska ochpå franska

på andra erbjuds alltid från och tillspråk. Tolkning långt ifrånsenare
språkz.samtliga

EU-sekretariatet riktlinjer förhos Utrikesdepartementet utarbetathar
svenska krav EU-arbetet bilagapå användningen svenska språket iav
14. väl krav från svenskDessa riktlinjer jag tillgodose rimligaanser
sida kani dagsläget. emellertid här den situationvill diskuteraJag som

till.tänkas utvidgning tio språkuppstå vid med fem eller Jagen
behandlar först översättningsfrågoma.tolkningsfrågoma och därefter

till och från allaOavsett antalet tolkriktningar jag tolkningattanser
officiella enlighetspråk också i överskådlig framtid ske i medmåsteen
EU-sekretariatets riktlinje, det gäller vissa församlingar:när

Översätt-‘ Frågan behandlas iarbetsspråken och den rättsliga bakgrundenom
ningsdelegationens promemoria Svenskan i avsnittenEU, l-4.
2 I sin Dansk i beskriver förhållandena för danskansAllan KarkerEFrapport
del vid decenniets början. kan beskrivning därräkna med denMan att som
lämnas, i efter fådag också svenskan, eftersom UDstämmer strävat att
svenskan behandlad danskan.på "mindre" språk,andrasätt t.ex.samma som
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ochEuropaparlamentetifolkvaldaSvenska representanter
rådet,nivå såsomhögpåi andra EU-organföreträdaresvenska

Regionkommitténochsociala kommitténochEkonomiska
dessaValetsvenska.kommunicera påmöjlighethamåste att av

språkkunskaper.derasfår inte avgörasrepresentanter av

omfattandelikatänka sigorealistisktdetjagDäremot är attatt enanser
Enmedlemsländerna.företräderförsamlingar där tjänstemäntolkning i

migi dagförekommerutsträckningsvenskai dentilltolkning synssom
frånskebehövaskulletolkningperspektiv därmotivera isvår ettatt

tjänstemänsvenskademig rimligttycksspråk.och Dettill 15-20 att av
kantillfredsställandede på sättkrävaEU-arbetetdeltar i ettattsom

inomfackområdenPå mångafackområden.sinaengelska inomförstå
ilitteraturenhuvuddelensamhällsvetenskapochnaturvetenskap är av

utbildnings-omfattandeengelska. Denstudier påavancerademer
torderegiengelska i Europasi juridisk Forumbedrivsverksamhet som

tillfredsställandepå sätt.fackkunskapemadekomplettera ettrena
hardagEU-rättsspråk. IengelsktiallaEventuellt måste mangnuggas

oberoendesvenskatolkning tillför krav påströmlinjeforrnade regler av
"svenskansvenska tjänstemännen:deltagandedehoskompetensen

bordespråk".jämförbara Detannorlunda andrabehandlasskall inte än
dehosbehovenfaktiskatill dekravenlämpligare att anpassavara

deltagande tjänstemännen.
förståelseengelska,förståelsegäller knappastProblemet utan avav

detförgarantiersammanhang krävasi alla attdärförfranska. börDet
engelska.tolkas till

hartjänstemänFåsak.svenska heltfrånolkningenT är enen annan
ochförhandlings-de ifrämmande språkbehärskningsådan attett enav

modersmål. Viandradetkan hanterasammanträdessituation ettsom
inte baratjänstemän,det sigbetänkamåste rör storaatt grupper avom

ochi karismaförlorarflestaallrapolyglotter. DeverseradeUD:som
sittspråkframträda på änmåstekraft deövertygande annatettom

bör haandra,svenska och rätttjänstemän, attAllamodersmål. en
sannoliktdet måstemöjliggöramodersmål.sitt Föranvända att man

modersmålet.tillinskränka tolkningen
krävermodersmåletfrånutvidgad tolkninguppenbartDet är att en
sigförväntaborde kunnatolkriktningama. attinskränkning Manaven

förhandlingarnaföljakunnatjänstemän skullemedlemsländemas om
och tyska.franskaengelska,tillskedde,fåtal språktolkning till t.ex.ett

såtolkgrupperförstärka dessa atttill utanskulle då attMan att manse
skullespråkviatolkningrelätolkningbehöva tillgripa annatett

skulle deVisserligenmedlemsspråk.samtligatolkning frånkunna klara
utvidgadmodersmåltolkspråkenhade men engynnas,somsom
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tolkning modersmålet skullefrån ändå betyda förbättring ien
förhållande till dagens praxis, med begränsade möjligheter till tolkning
från och svenska.till

Skulle den tolkningsordning jag till nackdelhär förordarsom vara
för för svenska språket mening bordeSverige och Enligt min en
effektiv tolkning från svenska möjligheterfrämja Sveriges attsnarare
driva tjänstemän och medsina frågor. Svenska skulle sig oftareyttra

nackdel för detkraft i arbetsgrupper och kommittéer. Tillstörre
skullesvenska skulle knappast Svenskanspråket det kunna vara.

till nackdelanvändas idag. kan vidare knappastDet attän varamer
motsvarig-klart svenskasvenska tjänstemän måste för sig vilka degöra

och uttryck.heterna arbetsdokumentens engelska/franskatillär tenner
eftersom tolkarnabefrämja tidigt terrnarbete,skulleDet ettrent av

terrnhjälp införskulle ställa krav på mötena..
jagannorlunda.jag saken Härdet gällerNär översättning anserser

tidigt stadium fåborde öka kraven påpå att ettattsnarare man
svenskasvenska. det finnsviktigtarbetsdokument på Det är texteratt

Sverige.och i Detberedningsarbetet samhällsdebattenför är
det finns godasvenska språkets användbarhetbetydelsefullt för det att

ocksådokumentsvenska översättningar inte bara slutliga utan avav
frånviktigtavsnitt mycketjfr 2.arbetsdokument Det är att manovan

kostnadernaVisserligensvensk sida hävdar kravet på svenska ärtexter.
väl användadet meningenligt minför översättning ärstora, men

vi EU-några illusioner: slutarVi skall inte översättagöra osspengar.
språk ochdet för svensktsvenska så f°ar svåra följderdokument till

folketmajoritet svenskasvensk samhällsdebatt. En utestängsstor av
kunskaperdel viktiga samhällsdokument. Defrån möjligheten att ta av

förengelskagymnasium igrundskola ochförmedlas ärsom genom
sigtillgodogöragällerdetflertalet helt otillräckliga när att

refor-påvi lagtgenomsnittliga arbeteEU-texter. Det attstora nersom
mycketskulle iförfattnings- och förvaltningsspråkvårt eget varamera

påcentrala EU-textersläppte kravet på få allaspilld möda vi attom
modersmål.vårt

skulleutvidgningendärför oroande vi får signalerDet närär attom
ochtolkning-gällerökade kostnader också detkunna klaras närutan

kostnadernaminskaEU-institutionema.översättning hos Kan man
välkomnadet baraoch enklare såskriva kortare är atttexterattgenom

tillochområdediskussionerna på dettadet gäller följaatt semen noga
ochöversättningamarationaliseringar inte går kvaliteten påöverutatt

lämnascentralainte leder till oöversatta.texteratt
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9 Enklare och begripliga EU-mer

texter

föreslår centrala tillsam-Jag den samordningen får i uppdragatt att
med Utrikedsdepartementets EU:sekretariat initiativ till etttamans

inom EU-institutionema arbetetutvecklingsarbete det gäller pånär
tillgängligheten hos EU:sökaatt texter.

vidjag mig distinktionen ochI kapitel uppehöll mellan goda3 texter
goda i främst gälltöversättningar. Resonemangen det föregående har
åtgärder för främja kvaliteten detta kapitelpå översättningama. Iatt
kommer jag behandla vad kan förbättra kvalitetenförgörasatt attsom
på de från.översättertexter som man

finns flera orsaker till främstaDet dessa uppvisar brister. Den äratt
andra underEU:s skribenter har strävanden i skrivandet deänatt som

årtionden alltmer kommit svenskautformningenpräglaattsenare av
författningar myndighetstexter.och uppenbart EU:sDet är att
författningstexter politiska sig tilloch planeringsdokument vänder

vidareoch inte till allmänhet. för EU-medbor-svårtDet ärexperter en
tillgodogöra sig tiotusentals sidorinnehållet i deatt merpartengaren av

årligen produceras hos EU:s institutioner.som
En viktig orsak flertalet inte använderEU-tjänstemänär attannan

sitt modersmål de skriver. Redan förmågan modersmålethanteranär att
mycket skiftande. Risken för bristande språkbehandling naturligt-är är

vis mycket skriver sitt modersmål.på språkstörre när änett annatman
sammanhangProblemet med otillgänglighet i olikahartextemas

uppmärksammats. Upprepade Europeiska rådet krävtgånger har att
EU-lagstiftningen måste bättre för medborgaren.tillgängliggöras
Rådet resolution kvalitetenuttalade sig i den redaktionella1992en om
på gemenskapslagstiftningen föroch krävde vissa åtgärder göraatt
gemenskapslagstiftningen tillgängligare.
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ifråganinitiativsociala kommittén påochEkonomiska tog eget upp
språktydligtklart ochrådet och konstaterade "ett ärtillyttrande attett

gemenskap".skapaoumbärligt för öppnareatt en
resultat. Dettafå konkretauttalanden hardessaEffekterna gettav

medlems-allasåbetänkerförvånar desto gottnär att sommanmer
ochförfattnings-sittförenklamodernisera ochpåländer arbetar att

Danmark,Belgien,mig bekantgäller så vittförvaltningsspråk. Det är
Tyskland,Sverige,Storbritannien, Spanien,Italien,Frankrike,Finland,

Österrikeoch
Vårtskrivtraditioner.inte lätt ändravi deterfarenhetAv är attvet att

betraktasintetdecennier och kan påihar pågåttarbete sett someget
aktörerfärrebetydligtSverige funnits ändet iavslutat. Detta atttrots

samordnings-kraftfullarebetydligtochEUvad det inomgör en
uppvisa.kanfrågor vad EUorganistion i denna äntyp av

integåri sig. Detgjorts föga effektharuttalandenDen typ somav
iframmåsteskrivtradition, den ettväxaframbeordraatt en ny

kunnaarbetesådantskallutvecklingsarbete. hurMensystematiskt ett
medSverige bidraoch vad kanståndkomma till

självgodhet. Debeskyllts försammanhangi olikaharSvenskarna
sigförväntaochvi bra""hurrabröstet ochslå sig förpåstås äropa va

framtoningförsiktig ärledet. attin sig i Enalla rättaratt mer
synpunkter.för vårakunna vinna gehörvi skallrekommendera om

följandeiborde kunna arbetameningEnligt min steg:man

medlemsländernaEU-språket anordnas därEn konferens pre-om
Tillspråkreformarbetet.nationellaerfarenheter från detsinasenterar

EU-institutionema.företrädare förtongivandeinbjudskonferensen
kanåtgärderdiskussion vilkamedavslutasKonferensen somen av

utvecklingsarbete.påbörjaförvidtas ettatt

sådanordförandeland börblirsamband med SverigeSenast i att en
inledas.försöksverksamhetordnas ochkonferens en

tycksupp Detkunna läggasförsöksverksamhetsådanskulleHur en
någotinomrättsaktformmed någoninleda arbetetmig lämpligt att av

påförordningarellermiljöområdetdirektiv påområde. Låt sägaoss
förord-ellerdirektiv-sig reformeratänkajordbruksområdet. Att att

kommittén Ettsocialaochfrån EkonomiskainitiativYttrande på omeget
bilagaBryssel juli 17.tydligt språk. 12 1995. Seklart och

Klar-utgiven2 Klarspråksbulletinen,iprojektVissa dessa presenteras avav
spanska,italienska,engelska, franska, 96:295:4språksgruppen. 95:3nr

spanska.franska och97:2
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ningsskrivandet ambitiöst mål. skullei dess helhet alltför Detär ett
säkert möjligt tillmisslyckas bl.a. på grund resursbrister. Det är attav
och med de begränsade projekt jag här måste ännugörasantyttsom

framgångsrikt krävssådant projekt skall kunnaFörsnävare. att ett vara
följande:

kommissionen måstehos rådet ochjuridiska avdelningarnaDe
riktlinjersina författningstekniskatillåta sådana avvikelser från som

precisionen ifrämjar tillgängligheten gå över texten.attutan ut

generaldirektör ellerkommissionen måste finnaHos man en
arbetesådantdirektör villig ställa sig i förär ettatt spetsensom

möjligen detellerinom sitt revir. Kommissionens generalsekretariat
redaktionellakommissionärskansliet tillförasaktuella måste resurser

general-används vidför detoch juridisk komptens språk som
underdesstillkomst måste följasdirektoratet. Textemas experterav

Regeringskansliets språk-dethela deras tillblivelser, sätt som
svenskainom detdeltagit och sakkunnigaexperterexperter som

kommittéväsendet.

vidare institutioner måsteden mån går till andraI texten man
Redaktionell ochfårförsäkra sig också där särbehandling.deatt en

beredningenjuridisk expertis följa dessmåste på vägtexten genom
förfallerhos rådet, inte påså vägen.att texten

Riktlinjer försammanfattas.Efter tids arbete kan erfarenheternaen
utvidgas tillreviderasförfattningsskrivandet och arbetssättet nya

områden.

verkligenVadkan jag föreställa mig framkomligDetta är väg. somen
under dehänderbör naturligtvis också beroende vadgöras är somav

Storbritannien under sittåret och ryktasåren. Detnärmaste att
tillgänglighetsfrågoma.ordförandeskap kommer driva Det är natur-att

fårtill detligtvis sådant ochviktigt stödja arbete attatt ense
fortsättning.

medi samråd UD:scentrala samordningenDet lämpligt denär att
frågor.EU-sekretariat bevakar och driver dessa

naturligtvisdessa samnordnade ansträningar krävsUtöver en
böri med Detvaksamhet hos svenska tjänstemän arbetet texterna. vara

tungfotad ochlika självklart otillgängligheten hosklaga överatt en
enligtdet EU-svårgenomtränglig engelska eller fransk text som

tolkningfårintesekretariatets riktlinjer skall klaga över attattvara man
eller kommit i tid försvenska inte mötet.att texter
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Övriga frågor10

låtit sigdetta kapitel vissa frågor inte naturligenI jagtar upp som
behandlas i föregående.det

med nordiska länder10.1 Samarbete övriga

med länder konstellationer:Samarbetet övriga nordiska kan ske i olika

det gäller terrnarbetet innefattas samtliga nordiska länder inomNär-
Nordtermsamarbetet kapitelse 5.ovan

det skapaNär gäller arbetet på texttradition, bättreatt texter,en ny-
kapitelbör söka samverkan med med-9,nämntsman, som ovan

lemmama båda driveri Danmark och Finland,EU, ettsom
författnings-modemiserings- och förenklingsarbete det gällernär

och förvaltningsspråket hemmaplan.på

det detNär gäller det löpande samarbetet svenskade ärtexternaom-
Finland den naturliga samarbetspartner. skall jagHärär tasom upp
denna aspekt samarbetet.av

det första med finlands-För det viktigt till samverkan skerär att attse
svenska ställningstagan-språkvårdsorgan det generellagällernär mer
den. Under försöksverksamhetens haft anledninggång har jag att sam-

Justitieministeriet/Utrikesministerietråda med Svenska ochspråkbyrån
det gällt frågan nationalitetsord, ochoch andranär närstatsnamnom

det gällt skrivregelsfrågor allmänhet. för samråd medi Ansvaret ett
Sverige och Finland frågor naturligtvis i första handi denna vilartyp av
på institutioner,EU:s och Finland bördet uppenbart Sverigeär attmen
söka ståndpunkter i språkliga frågor denna art.gemensamma av

förAnsvaret liggasamråd sker bör på samordningsfunktionen.att
En sak lämnandet synpunkter de svenskapåär över-annan av

sättningarna i det löpande lagstiftningsarbetet. kontakter jagVid de som
haft med Justitieministeriet Helsingfors det fori har det framgått deatt
svenska i Finlanddel inte sker någon egentlig samordningtextemas
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organiseras.skall kunnasamverkandärför huroch det svårtär att se
medtillsammans EU-till uppgiftSamordningsfunktionen bör få att

synpunkter.samordningformer försekretariatet försöka finna aven
förs framsynpunktermotstridigaolyckligtmycketnämligenDet är om

under arbetets gång.
Finländs-följande.för samordningformenkel tänkbarEn mycket är

relativtförekommerde svenskaspråkliga synpunkter påka texterna
institutionermed EU:skommaborde därför kunnasällan. Man överens

språkligafåttdesamordningsfunktionendessa kontaktar närattom
aktuellasynpunkter i detmed svenskaförenligasynpunkter inte ärsom
kontak-desedan kunnaSamordningen skulleeller tidigare ärenden. ta

problemet.krävs för lösaattter som

översättningsarbeteskall EU:s10.2 Var
bedrivas

iöversättningsarbetetför störreSverige bör verkaJag attattanser
medlemsländerna.bedrivs iutsträckning

huvudsakli-regi utförsbedriver iöversättningsarbete EUDet egensom
huvud-utförsFrilansöversättningamaoch Luxemburg.i Brysselgen

medlemsländer.sakligen i respektive
loppetlångai detdetpåpekatssammanhanghar i mångaDet att

följdlångunderEU-svenskanrisker förinnebär översättarnaatt aven
påpekatharspråkområdet. Mångasvenskautanför det attår lever man

språkbruk.svensktlevandeför vadförlorar känslarelativt ärsnart som
prägladekonstruktionerord ochblir benägenalltMan att accepteramer

därförharDetspråkkänslan trubbasfranska,engelska eller av.av
medlemsländemaitillöversättningenförläggaframförts tankar på att

stället.
kommissionen småharmedlemsländernarepresentationer iVid sina

frilans-kontakt medhållerplats,filialer två översättare somper-
översättningsverksamhe-informationsprideroch ocksåöversättare om

stårorganisationer. Deochmyndigheter, företagtill universitet,ten
ochbehovrepresentationensöversättningar förmedockså till tjänst

kom-översättningsarbetet hosi det löpandedeltar i viss utsträckning
översättningstjänst.missionens

planer hosingafinna,vitt kunnatfinns det, så jagnärvarandeFör
min meningEnligtfilialverksamheten.utökainstitutioner påEU:s att

räknaVisserligen kanverka för så sker.bör emellertid Sverige att man
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med andelen frilansöversättning hos ökar-institutionerna möjligenatt
med undantag för rådet, inte använder sig någon frilansöver-som av
sättning i dag. Redan detta innebär naturligtvis ökning andelenen av

lever i det svenska språkområdet.översättare Men tyvärr ärsom
yrkeskurmandet hos dem verksamma frilansöversättareärsom som
mycket skiftande. givetDet inte utökad frilansöversättning iär att en
sig innebär garanti för idiomatiskt svenskt språkbruk.etten

Också i fortsättning kommer del översättningsarbetetstor atten av
bedrivas i regi. därför viktigt Sverige verkar förDet är att attegen

filialer skapas, institutionemas f°ar möjlighetsåstörre översättareatt att
under till de talas.några år återvända länder där deras språk För
svenskans del skulle filialsådan kunde bestå 30-tal över-etten av

i Stockholm, mindre del fast stationering där, medmedsättare restenen
tillfällig. Bryssel ochDet skulle stationerade i Luxem-översättarege
burg möjlighet för svenska språkområdetnågra år återvända till detatt
för stärka känslan för språkbruk. liknandelevande svenskt Ettatt

tillämpas efter tidsför de svenska UD-tjänstemännensystem ensom
utlandstjänstgöring måste återvända till i Sverige.arbetet

10.3 och termbaser måsteEU:s görastext-

tillgängliga för alla har behovsom av

dem.

En nödvändig förutsättning för effektivt språkarbete fri tillgångärett
till och textbaser hos till där betraktatEU. Fram i dag harterm- man
sina och textbaser kommersiell kan utnyttjastillgångterm- en somsom
för förstärka budgeten Publikationsbyrån i Luxemburg.hos Enatt
sådan hållning oförenlig med kraven tillgänglighet och effektivi-påär

Rixlex har politiskaI vi fri tillgång till svenska lagstiftning och dentet.
beslutsprocessens centrala dokument. måste EU:sPå sättsamma
rättsdatabas Celex tillgänglig för förstaalla EU-medborgare. Igöras ett

måste svenska få fri Celexbasen.myndigheter tillgång tillsteg
Sverige bör verka för fri tillgång för de EU-baservia Internet som

innehåller offentliggjorda kommissionendokument. första harEtt steg
tagit termbas allmänt bruksin Eurodicautom för påöppnaattgenom
Internet. Sverige bör inslagnaverka för fortsätter den vägen.att man

‘ Behoven för mindreengelska, tyska, nederländska och franska översättare är
för andra språk deteftersom det för dessa lätt uppehålla kontakt medän är att

levande språket.
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konsekvenserandraKostnader och Vissa10.4

förslagenav

centralinrättandetföreslagit och motiveratjagbetänkandet harI enav
Samord-EU-språkarbetet.Regeringskansliet församordningsfunktion i

blikanKostnadernaoffentlig angelägenhet.ningsuppgiften är en
5.5.avsnittnyanställningarförhuvudsakligenrelativt begränsade,

resursför-vissabehövanomenklaturcentralen kan vidareTekniska
utvisa.utredningenmig föreslagnafår denstärkningar. Hur stora av

knapp-konsekvenserjämställdhetspolitiska ärregional- ellerNågra
och detbrottslighetenförkonsekvensermindre någraaktuella, änast

brottsförebyggande arbetet.
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Bilaga 1

dä;
Kommittédirektiv

WW

Dir.Svenskan i EU

1995:81

regeringssammanträde den majBeslut vid 24 1995

Sammanfattning uppdragetav

åtgärdermed vilkasärskild utredare tillkallas uppdrag utredaEn att som
förförvaltningen och i EUkan behövas i den svenska att garantera

kvaliteten på svenska EU-texter.

föreslåUtredaren skall

på begriplighethur Sverige skall arbeta inom EU för främja kravenatt-
i lagstiftningen,och lättillgänglighet

lagstiftningsarbete böri EU:s redaktionellahur Sveriges deltagande-
organiseras,

översättning EES-medhur erfarenheterna det svenska arbetetfrån av-
skall tillinformationsteknik,och användningenEU-texter, bl.a. tasav

i det fortsatta arbetet,vara

skallEU-behovenförhur kvalitetskraven i arbetet med svenska termer-
till allmän kännedom,kunna tillgodoses skall kommaoch hur termerna

med svenska språkethur de tolkar i EU arbetarochöversättare som-
föreslåinledningsfasenskall arbetekunna få stöd i sitt under samt

rådgivning föråtgärder fortbildning ochför sikt stödjaatt
tolkar terminologer,ochöversättare,
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denhur svenska EUsvenska behov översättning till utöver somav --
inledningsfasen på sikt,såväl underför skall tillgodoses, somsvarar -

användning svenskavilka krav Sverige ställa påskall somav-
institutioner,arbetsspråk inom EU:s

organiseras isamordnas ochspråket i börhur arbetet med svenska EU-
Sverige.

problem medpåförslag till lösning andraUtredaren får också lämna
utgångspunkt förunder gång. Ensvenskan arbetetsi EU mötersom

för såvälharinstitutionerutredaren det EU:sär ansvaretär att som
tolkning.till svenskaEU-dokumentöversättning somav
år 1996.före utgångenskall avslutatArbetet avvara

samordningbehovetProblem och av

unionen. Att denEuropeiskanaturliga skäl viktiga inomSpråkfrâgor är av
förgrundförutsättningspråkliga fungerarkommunikationen är atten

skriftligamuntliga ochdenunionen effektivt. gällerskall kunna arbeta Det
gäller EU-texterDetkommunikationen inom institutioner.EU:s egna

Sverige ochockså tillriktade och medborgare,till medlemsländer numera
EU-frågorinformationspråket i den allmännasvenskarna. Det gäller om

politik i denoch dessdiskutera unionenvi behöver för kunnaattsom
svenska samhällsdebatten.

gällthuvudsakliga insatsenhar den översätt-Sveriges inträde i EUFöre
DelegationenEG-reglerning de sidor bindande50 000 översatts avsomav

Översättningsdelegationen, inomför regelverköversättning EG:s somav
svenskainför detöversättningenmedkort avslutar sitt arbete

medlemskapet.
följande:bl.a.språkliga problem,i aktualiserar radInträdet EU en

svenskspråkigfungerandeinstitutioner inte byggtEU:s har ännu upp en-
fungerandenågonhelleröversättningsverksarnhet, intetolk- och

tenninologiverksarnhet.

västeuropeiskaochsvenskamellanBristen på tolkar och översättare-
många kompetentatillräckligtinstitutioner får intespråk EU:sär stor.

inom denpersonalbehovsökande för kunna fylla sina närmasteatt
framtiden.
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ställningstagande fär despråkproblem.myndigheter FörSvenska har-
icke nordiskadet endaengelskaofta andra EU-språk äntexter -
klara hosfinns kompetensmed detspråk kan räkna attatt enman

myndighet.svensk

företagorganisationer ochsvenska myndigheter,Regeringskansliet och-
inom EU-ochgällerproblem detinför ständigaställs när termernamn

enkelttillgängliga på någotfinns inte sätt.onrrådet. De

för EU-samordnandeharsvensk instansDet finns ingen ett ansvarsom-
Översättningsdelegationen försig tillMånga vänderspråkliga frågor. att

Svenskaspråkexperter,regeringskanslietsfå tillhjälp, andra
TNC.nomenklaturcentralenTekniskaspråknämnden eller

under 1995.tillfälligt,åtminstonesin lösning,problem bör ñnnaAlla dessa
april 1995den 6regeringentagitsredanförsta harEtt attsteg genom

Översättningsdelegationen åta sigersättningbemyndigade motatt
vidtas pååtgärderinstitutioner. Deför EU:söversättningsuppdrag som

fördetbegränsningleda till någonemellertid intesvensk sida får ansvarav
institutionerna.tolkning liggeröversättning och som

sikt.måste på längrelösasfinns också frågorDet som
moderniseramedarbeteårtionden bedrivitSverige har vi sedanI attett

målförfattningsspråket. Vårtspråk, särskiltoch förenkla myndigheternas
tillinte baraförfattningar sigriktarhar varit lagar och andra experter.som

vikt.rått dessharenighetvarit ochför arbetet harIntresset stort stor om
konstitu-frånbetänkanderedovisats ihar insatsernaNu ettsenast

1994/95:KUl3 8-12.tionsutskottet bet. s.
prägladslag. Den ärförfattningstraditionviInom EU annatmöter aven

det svenskabestämmerideal deandra språkligahelt än som nuav
harfrån EU-texternapåverkanför negativförfattningsspråket. En oro

rättssäker-viktigt, bl.a.sammanhang.kommit fram i olika Det är ur
uppfyllermöjligtså långtEU-rättsaktematillhetssynpunkt, attatt se

nyskapadeochlättillgänglighetochsvenska krav på begriplighet termeratt
imiljön EU.fransk-engelskt domineradedeninte präglas av

Utredningsuppdraget

känna isig tillproblemvissa akutauppdraget ingår lösaI gettatt som
medharfrämst problem översätt-medlemskapet,inledningfasen somav
siktföreslå åtgärderocksåningsarbetet garanterargöra, attatt sommen

på svenska EU-texter.svensk tolkning ochhög kvalitet påen
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stödjaHur översättningsarbetet E Uss regii

vilkaUtredaren skall föreslå i former de EU:sI översättare somav
i sitt arbete undersvenska språket skall kunna få stödarbetar med

fortbildningföreslå åtgärder för på sikt stödjainledningsfasen och att
tenninologer.tolkar ochoch rådgivning för översättare,

frilansare hos EUanställda ellerarbetarDe översättare somsomsom nu
anställdatidigareanställda mångaställs inför många svåra problem. De -

Översättningsdelegationen intehargrundkunskaphos har god menen-
anknytandeterminologi ochhjälpmedel det gällertillgång till effektiva när

redaktionellakunskap deFrilansarna saknar ofta heltpå svenska.texter om
gång.översättningsarbetetsdetprinciper etablerats under svenskasom

rådgivning tillbehövsde svenskasäkra kvalitetenFör texternaatt
samarbete med deisådan rådgivning bör organiserasbåda Engrupperna.

förstödOckså sikt behövsEU-institutionerna. på längreberörda ett
termrådgivning.ochi i fråga fortbildningöversättningsarbetet EU om

lagstifiningsarbeteMedverkan E Uxsi

redaktionellaSveriges deltagande i EU:sUtredaren skall föreslå hurI
lagstiftningsarbete organiseras.bör

olika skedenmedverkar isänderEn rad svenska myndigheter experter som
svenskaviktigt dessalagstiftningsarbetet. ärDet är representanterattav

sigvändavikt någonstansmedvetna språkfrågornas och de har attattom
terrnproblem.ochför diskussion redaktionella problemav

författningstekniskslutfas i EUUnder författningsarbetets görs en
ocksåTill kallasskall fram. dessagranskning de förslag läggasav som

deltagande i dessaSverigesviktigtnationella juristlingvister. Det är att
ändamålsenligtgenomgångar organiseras på sätt.ett

medlemskap i destandardiseringsorganisationenDen svenska är genom
och ETSI bundenCENELECeuropeiska standardiseringsorganen CEN, av

standarder anknyteröversättningkontrakt med kommissionen för somav
arbe-viktigt dettaharmonisering.till för rättslig DetEG:s metod är attnya

övriga språkarbetet.samordnas med dette
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erminologisktT arbete

UtredarenI skall föreslå kvalitetskraven i arbetet med svenskahur termer
för EU-behoven skallskall kunna tillgodoses och hur komma tilltermer
allmän kännedom.

Det terrninologiska har traditionellt två sidor:arbetet inom EU

insamlande samlar in och tillhanda-En och dokumenterande del: man-
håller språk.etablerade motsvarigheter till på andratermer

beteckningarför företeelser.En skapande del: finner lämpliga nyaman-

blirbåda arbete god. EnDet viktigt kvaliteten sidorna dettaär att av
med analyseraförutsättning kan systematiskt arbeteför detta attettvara

motsvarigheterviktiga finnasvensk terminologi inom EU-ornräden och att
kommissionenspå andra språk. har i dagarna avtal medTNC slutit över-

kommissionenssättningstjänst finna motsvarigheter delartill vissaattom av
för itermbas Eurodicautom termtjänst översättamaupprättasamt att en

Arbetet med finnaBryssel och Luxemburg i första hand under 1995. att
olika med TNC samord-terrnmotsvarigheter bedrivs ämnesexperter somav

termsamarbetet. Såoch kvalitetsgarant. Viktigt nordiskadetärnare
samarbetar de finska och svenska terminologicentralerna EU-om en

spréksekretariat ochtermbank. samarbete NordiskVidare har mellanett
Nordterrn inletts förstudie till tennbank.samnordiskom en en

hjälpa svenska myndigheter medHur översättningar

översättning till svenskaUtredaren svenskaI skall föreslå hur behov av -
såväl under inled-den skall tillgodoses,EU förutöver som svarar -

ningsfasen på sikt.som

Under delar dede första åren kunnakommer EU endast översättaatt av
icke bindande institutionerna. Vidare kommerutfärdasrättsakter som av
många ställningstagande till Sverigeanmälningar från medlemsländerna för

Översättningar kommerrespektive språk. dessaanmälarlands texterav
behövas i regering och myndigheter.det löpande hos riksdag,arbetetatt

tillHur erfarenheterna från det svenska översättningsarbetet tas vara

Utredaren erfarenheterna från det svenskaI skall föreslå hur översätt-
ningsarbetet iskall till det framtida arbetet.tas vara
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Under arbetet med regelverket har kunskap EU:söversättaatt stor omen
Översättningsdelegationenoch språket i ochdem byggts hostexter upp

medTNC. Den kunskapen finns dels hos de individer arbetat texterna,som
dels i de olika byggts Vidare har arbetetoch textbaserterm- som upp.
bedrivits infonnationstekniska hjälpmedel, medgermed avancerade som
snabb åtkomst till ochtermer texter.

översättningen införviktigt erfarenheter tillDet dessa närär att tas vara
informationssökningtillmedlemskapet avslutas. möjligheterDe somnu

och derasregeringenfinns tillgängliga för riksdagen,bör göras
myndigheter.

svenska särskilt författningstexternaKvaliteten på de texterna,

för främjainom EUföreslå hur Sverige skall arbetaUtredaren skallI att
lagstiftningen.begriplighet och lättillgänglighet ikraven på

språkliganegativafår intemed författningstraditionMötet EU:s ge
undvikaSverige. Förreformarbetet ikonsekvenser för det pågående att

frågor beaktasredaktionellanaturligtvis viktigt språkliga ochdetta detär att
utarbetas,gång både förslagenunder hela författningsarbetets hos EU, när

tillkälltexterengelska, och dessai allmänhet på franska eller översättsnär
svenska.

Översättningsdelegationen januariSvenskan i EUi promemoriahar sin
EU:sför kvaliteten1994 pekat på rad faktorer betydelseärsomen av

frågansin lösningEn viktig framtidsfråga kräver ärtexter. varsom
finnsinstitutioneri länder där EU:söversåttningsarbetet skall bedrivas: de

eller i medlemsländerna
till nordiskmöjligheternaspråkfrågor inom börI arbetet med EU

förtssamarbete har redanönskan sådantsamverkan till Entas omvara.
Helsingfors.ifram för de inhemska språkenForskningscentralenav

Svenskan arbetsspråksom

ställa på användningkrav Sverige skallUtredaren skall föreslå vilkaI av
institutioner.svenska arbetsspråk inom EU:ssom

praktiska problemmångaUtökningen språk inom leder tillantalet EUav
arbetsspråk påspråkendet gäller användningen de officiellanär somav

vilka kravriktlinjer förolika nivåer inom unionen. Det viktigtär att ange
i olikafrån svenskaoch översättning till ochskall ställas på tolkningsom

sammanhang.
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Organisationen Sverigei

skall svenska språket i börI Utredaren föreslå hur arbetet med EU
samordnas och organiseras i Sverige.

finnaFrågan många viktigtsvenskan i har aspekter. DetEU är att enom
viktigt det såeffektiv organisationsproblemen. Särskiltlösning är attav

lagstiftnings-samordnas. EU:smöjligt föreslå hur arbetet skallsnart som
ochregeringförfattningsarbetet hosarbete integrerad delär en av

myndigheter. därför viktigt de båda delarnaDet är styrsatt av samma
organisation för arbetetspråkliga principer.och redaktionella Den som

föreslås bör detta.garantera

behandlasOckså andra problem får

alla dehär förutseSpråkproblemets komplexitet det omöjligtgör typeratt
efter Sverigesinledningsfasenkomma underproblem kan mötaattav som

ochhärproblem inte berörtsinträde i bör hindraEU. Inget tasatt uppsom
leder förslag från utredaren.till

arbetetTidsplan och andra förramar

lämna förslagsuccessivtUtredaren skall bedriva sitt arbete skyndsamt och
åtminstonebehöver lösas,till lösningar på de olika delproblem som

helhet skalldessprovisoriskt, år 1995. Utredningsarbetet iunder vara
1996.avslutat före utgången årav

Tekniskaspråknämnden,med SvenskaUtredaren skall samråda
Kommissioneni Sverige,Standardiseringennomenklaturcentralen, SIS -

informationsteknik SB 1995:01,för främja användningbredatt en av
Utrikesdepartementetsregeringskansliets och översätt-språkexperter

ningssektion.
redovisadirektivUtredaren regeringensskall beakta attom

offentligaregionalpolitiska dir. 1992:50,konsekvenser prövaattom
jämställdhetspolitiskaredovisaåtaganden dir. och1994:23 attom

konsekvenser dir. 1994: 124.

Statsrådsberedningen
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Bilaga 2

Erfarenheter från första årets hos rådetdet arbete
och kommissionen

år medReferat delar Statskontorets "Ettrapport.av av
erfarenheter arbetet iSvenska statstjEU. änstemäns av

EU"

svenska erfarenheter efterdet gäller bredare kartläggningNär aven
haft i uppdrag96-kommittén harEU-inträdet har den s.k. EU attsom-

viktigare kan kommalåta utredningar sakfrågor attgöra somom
regeringskonferens inom och stimulera denbehandlas vid års EU1996

huvudfrågoroffentliga kring regeringskonferensensdebatten samt ge
för sinaföreträdare för olika åsiktsriktningar att argumenterautrymme

angeläget fram tidig invente-uppfattningar funnit det bl.a. fåatt en-
ring statsförvaltningens och påden svenska erfarenheter av synav

överlämnade i januaristruktur och arbetsformer. StatskontoretEU:s
erfarenheter1996 år med Svenska statstjänstemäns"Ett EU.rapporten

i förstaarbetet i 96-kommittén. byggerEU" till EU Den rapportenav
hand svenska tjänstemän vid departement ochpå intervjuer med främst

skett sammanträffandenmyndigheter. Intervjuerna har vid personliga
i första handoch telefon. erfarenheter byggerDenna beskrivningper av

på Statskontorets rapport.

problem bådeErfarenheterna varitfrån det första året visar det storaatt
fråndokumentflödeti råds- och kommissionsarbetet. Informations- och

ungefär 11 000EU:s institutioner mycket Vid rådet upprättasär stort.
sidorofficiella ungefärdokument varje medan 50 000år översätts.text

mindre,betydligtAntalet officiella vid kommissionendokument är
inofficiellaflödetknappt kommer det1 000 år. Härtill stora avper

sidordubbelt mångadokument. därför såHos kommissionen översätts
blir fulltöversättningenspråk hos rådet. den svenskaNärper som

utbyggd, kommer sidor år100 000 översättas.attca per

infördokumentationenDet flertalet tjänstemän mötenastora attanser
eftersomskickas blir mycketalltför Arbetsbördan tungut sent.

ambitionen allt innanhinna läsaär mötet.att
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ochfördragstextertillfrågadedeflertalet attDet stora anserav
denrättstradition änspåroch bärtunglästadokument är annanav en

inom EUförfattningstraditionenmångaVidaresvenska. attmenar
begriplighet ochpåkravideal despråkligahelt andra änpräglas av

författningsspråket. Ensvenskakännetecknar detlättillgänglighet som
dokumentdekallelser ochproblemdetdel upplever att somettsom
Tjänstemännenfonnulerade.ofullständigtochotydligtdessabifogas är
sakfrågan. Pro-tillknutenförhistoriadeninsatta i ärofta inteär som

EUhandläggning inomtidigarebakgrundsinformationtokoll och om
utsträckning.idistribuerasborde därför större

dokumentenSpråket i

Vissavarierar.dokumentandraochkallelseranvänds ispråkDet som
andramedanengelskaallt påfårmyndigheteroch nästandepartement

arbetsgrupps-gällerdetfranska. Närenbartdokumentfår många
ispråkvaletordförandelandetdetrådet styri är avmöten som

underdetmedfördeDetta atttillutkastocharbetspapper texter.nya
tjänstemänMånga attspanska.skickadeshösten 1995 anserpapper

åtminstonetilldokumentfå alla översattakrävaSverige bör att
engelska.

Översättningar: tillgänglighetochkvalitet

översättningsåvälförharinstitutioner ansvaretEU:s avDet är som
emellertid konstateraskantolkning. DetsvenskatillEU-dokument som

någonbyggtinte1995slutet årvid ännuinstitutionerEU:s uppatt av
till-fungeraröversättningsverksamhetochsvenskspråkig tolk- som

terminologi-fungerandevälheller någonfinns intefredssällande. Det
förproblemochmerarbetemedförtnaturligtheltharverksamhet. Detta

översättningen arbetsdoku-myndigheter.ochsvenska departement av
ochadekvatframfåromedelbartintetid eftersomlång enment tar man

inte kanoftafaktumkäntöversättning. attDetsvensk ärkorrekt ett man
nödvändigtdetOfta attversion ärsvensknöja sig med texten.aven

versionerna.danskaochtyskafranska,de engelska,jämföra med

officiellaallapåfinnasskall denbeslutaskunnarättsakt skallFör att en
detregel. För görafrån dennarådet attavvikerfallbrådskandespråk. I

dockdenkraft måsteiträderrättsaktenhällighet. Innankrävs en
språk.allapåfinnasundantagslöst
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Reservationer

Under det första medlem i unionen har Sverige vid inteåret ettsom
obetydligt språkreservationer.antal tillfällen framställt Genom en
språkreservation medlemsstaten i fråga förslagetmarkerar äratt

översättningsfrågor återstår.acceptabelt i sak och det endast äratt som
i ställetspråkfrågan dölja problem i sak skallOm kunnaVäntas en

granskningsreservationreservation utnyttjas, oftasttyp somannan av
granska "detgodtagbart önskaranvänds förslag verkarnär ett men man

haft tid studeramedlemsstaten intefinstilta". företrädarna förOm ettatt
i avvaktan påframställs reservationförslag eller få instruktioner en

endast underförslag godkännasstudium eller instruktioner. Om kanett
samråda med riksdagenskall få tillfälleförutsättning regeringen attatt

framställas.granskningkan s.k. reservation för parlamentarisken

reservationer.reservationer s.k. provisoriska OmnämndaOvan är en
framställsförslagnegativ till sakinnehållet imedlemsstat är ett en

reservation i sak.

iReservationer förekommer arbets- ochäven expertgrupper.
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Pubükaüonshandboken
lnstitutionernas redaktionella regler

Innehållsförteckning

innehållsförteckningenl hänvisas till avsnittens sidnummer.
innehållsförteckningenl hänvisastexten dels till de olika delarna i t.ex.

"se punkt 2.1.1",
dels till hänvisningssiffrorna 86".i marginalen t.ex. "se nummer

Förord

Referenser

inledning

Första delen Europeiska gemenskapernas-
officiella tidning

1. Förfarande publiceringvid

2. Referenslitteratur

3. EGT:s struktur

3.1 Allmän struktur
3.1.1 Serier
3.1.2 Hänvisningar till EGT
3.1.3 Numrering akternaav

3.2 Rättsakternas grundstruktur
3.3 Analys rättsaktav en
3.4 Skrivregler

3.4.1 Definitioner och hänvisningar
3.4.2 Uppräkningsordning
3.4.3 Punktuppställningar andra uppräkningaroch
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och övrigaKommittéer3.4.4 organ
3.4.5 Förkortningar
3.4.6 Adresser

PublikationerAndra delen -

grundformatochFörfarande4.

publikationsbyrånförfattare, beställare,Arbetsgången mellan4.1
tryckerieroch

institutionerna4.1.1 Inom
publikationsbyrånArbetsgången vid4.1.2

för olikatidsramarochKostnader4.1.3
produktionsförfaranden

publikationsbyrånvidProduktion4.1.4
Publikationsbyråns korrekturavdelning4.1.5

eller dokumentUtformning4.2 manusav
Traditionella4.2.1 manus

originalTryckfärdiga4.2.2
Elektroniska4.2.3 manus

strukturPublikationens5.

Omslag5.1
Allmänt5.1.1
Formella utgivare5.1.2

beståndsdelar5.1.3 Omslagets
ISBNstandardboknummerInternationellt5.1.4

ISSNstandardserienummerinternationellt5.1.5
på omslaget5.1.6 Färger

Försättssidor5.2
Titelsida5.2.1

baksidaTitelsidans5.2.2
avslutande texterInledande och5.3

Dedikation5.3.1
och inledningföretalFörord,5.3.2

Innehållsförteckning5.3.3
Litteraturförteckning5.3.4
Register5.3.5
Kataloguppgifter5.3.6

Indelning texten5.4 av
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5.4.1 Rubriknivåer
5.4.2 Uppräkningar
5.4.3 Markeringar i texten
5.4.4 Hänvisningar och citat
5.4.5 Fotnoter

5.5 Illustrationer och tabeller
5.5.1 Illustrationer
5.5.2 Tabeller

Flerspråkiga5.5.3 verk och tabeller
5.6 Standardformat och utformning

5.6.1 Sättningsanvisningar
5.6.2 Tryckfärdiga dokument

Tredje delen -
Gemensamma oregler för alla sprak

Typografiska anvisningar och granskning av
texter

6.1 Manusläsning
6.2 Elektroniska manus
6.3 Korrekturtecken
6.4 Mellanrum skiljeteckenvid
6.5 Skiljetecken sifferuttrycki

Bokstavskoder språkför länder, och valutor

7.1 Länder
7.1.1 Bokstavskoder
7.1.2 Uppräkningsordning
7.1.3 Adresser

7.2 Språk
Språkordning7.2.1 flerspråkiga texter

7.2.2 Uppräkningsordning
7.2.3 Angivande publikationsspråkav

7.3 Valutor

Fotnoter och nottecken

8.1 Fotnotsordning
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Nottecken8.2

reglerAndra9.

verkandraCitat9.1 ur
Telefonnummer9.2

adresserElektroniska9.3
EGTtillHänvisningar9.4

delenFjärde - °spraketsvenskaförreglerSärskilda

utformningTextens10.

Stavning10.1
Avstavning10.2

bestämd formochPluralformer10.3
Skiljetecken10.4

Kommatecken10.4.1
Punkt10.4.2

punkterTre10.4.3
Kolon10.4.4
Semikolon10.4.5
Parentes10.4.6
Hakparentes10.4.7
Citattecken10.4.8
Bindestreck10.4.9
Tankstreck10.4.10
Snedstreck10.4.11

teckenDiakritiska10.4.12
Små bokstäveroch stora10.5

och datumSiffror10.6
Förkortningar10.7

bokstavskoderochlnitialförkortningar10.8

Referenslitteratur1

Bilagor

guidegrafiskEuropaemb|emet——Bilaga 1 en-
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Bilaga 2 Logotyper institutioner och organ- -
Bilaga 3 Förkortningar och symboler—
Bilaga Initialförkortningar4 -
Bilaga Länder5 -
Bilaga 6 Landgrupperingar och regioner-
Bilaga 7 Landskoder--
Bilaga 8 Valutakoder-

ÖvrigtBilaga 9 -

Register
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Bilaga 4

språkvårdsgruppenSvenska interinstitutionella

DAGORDNING
99 7-06-091

protokollet från den 14 1997.Godkännande mötet marsav

den 14Meddelanden angående protokollet från mötet mars
1997.

dagordningFastställande av

Val sekreterare dagens möteav

Snabbrapport

Övriga meddelandena

Inventering ordlistorb av

c Celex

Frågor på förra mötettogsom upp

andra länder M.Svenska titlar befattningshavare ipå
Kihlberg

KihlbergBenchmarking M.

"Refonte" U. Jonsson

"Crédit Larsson10. engagement" K.pour

11. Info Point LarssonEuro K.

Larsson12. "Education primaire secondaire" K.et

SOU4 1998IH
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hjälpverb LarssonModala K.13.

organisatio-nenFörkortning för den14. avgemensamma
Larssonmarknaden GOM K.

jordbruks-poli-ti-ken CAPför denFörkortning15. gemensamma
LarssonK.eller GEJPeller GJP

ÖsteuropaCentral- ochiför ländernaFörkortning16.
LarssonPECO/CEEC K.

och XXIVGD XIgeneraldirektoratkommissionenspå17. Namn
KindeM.

frågor:Nya

komsmittsam"rådetöverförbar,"Transmissibel,18.

med" kom"Införliva i /19.

kom-Luxförkort-ningarochkortformerInrättade20. organ
övervakningförEuropeisktförinkl. förkortn. centrum av nar-

rådetnarkotikamissbrukkotika och

kom-Lux"Communautaire"21.

kom-Lux"Europe/Europa/europeisk" EP22.

kom-Lux23. EES

kom-Luxpå24. Namn stater

kom-LuxpublikationertillHänvisningar25.

kom-Community Law"enforcement of"Implementation and26.
Lux

kom-Luxand training"education27. "Consumer

kom-Luxoch måli rubrikerAnvändningen28. attav

"Sponsored by" EP29.
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30. "Fair trading" EP

kom-Bxl31. Bestämd eller obestämd form i titlar

kom-Bxl32. "Multimedia content"

Samrådsförfarandet/rådfrågningsförfarandet kom-Bxl33.

kom-Bxl34. interservice""Groupe

kom-Bxl"Dialogue structuré/structural dialogue"35.

36. "Actions" kom-Bxl

i ingressen kom-BxlHänvisning till stycken37.

kom-Bxl"Communication"38.

kom-BxlArtighetsfraser39.

rådetoch svenska40. Vad heter ETUCE ETUC påCSSE,

Förkortningar i budgeten rådet41.

kom-Bxlbyte på svenska42. skall markeraHur ett termman av

Övriga frågor43.
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Bilaga 5

rådet,Decentraliserade inrättningar skapade av
officella namn

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden varumärken och-
Alicantemönster

Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao-

Europeiska byrån för besiktning och veterinär-kontroll på och-
växtskyddsområdet Dublin

Europeiska centralbanken Frankfurt-

Europeiska för kontroll narkotika och narkotika-centrumet av-
missbruk Lissabon

Europeiskt för utveckling yrkesutbildningencentrum av-
Thessaloniki

Europeiska investeringsfonden-

Europeiska läkemedelsmyndigheten London-

Europeiska miljöbyrån Köpenhamn-

Europeiska polisbyrån Haag-

Europeiska fonden för förbättring levnads- och arbetsvillkorav-
Dublin

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen Turin-

Gemensamt fusionsforskningsanläggningeuropeiskt EG:storus-
Culham

Gemenskapens växtsortsmyndighet Angers-

Översättningscentrum för Europeiska unionens Luxemburgorgan-
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Bilaga 6

STATSRÅDSBEREDNINGEN 1996-07-01
Rättschefen

Till
expeditionschefema och rättschefema

rådetsSamordning kontakter med juristlingvisterav
rättelser i EGTsamt

Kritik agerandeSverigesmot

Rådets juristlingvister har riktat kritik framförhur Sverigemot
synpunkter de svenska versionerna rättsakter. Framförpå rådets alltav
har kritiserat enligt från övrigaSverige uppgift till skillnadattman -
EU-länder inte Synpunkterna representation.samordnar singenom-

förekommer svenska olika förslag tillDet flera myndigheter lämnaratt
skrivningar text.av samma

Utredningen föreslåSvenskan har bl.a. i uppdragi SB 1995:03EU att
hur arbetet samordnas och organiseras imed svenska språket i börEU
Sverige.

det dockFör underlätta samarbetet mellan Sverige och rådet äratt
nödvändigt synpunktema. Till desssamordna de svenska attatt snarast
utredningen kommer förslag frågan bör samordningenmed iett
organiseras enligt följande.
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juristlingvisternaKontakter med

verksamhetsområde försitt attinomrättschefVarje ansvarar
förvalt-frånSynpunktersamordnas.juristlingvistemakontakterna med
svenskadenpådepartementetsakenheter påochningsmyndigheter

synpunkten ärrättschefen,via avgöralltså gåversionen måste omsom
viktigaprincipielltvidare.föras Iskalldenden digniteten attav

gransknings-påspråkexpertemamedsamråd skespråkfrågor ska
Justitiedepartementet.ienheten

EGT

harrättsaktirättelseförgällabörrutinerMotsvarande somen
i vilkarättschef avgörrespektivesåledespublicerats i EGT. Det är som

medkontakternaförochrättelseskall begäraSverigefall svararsom
i EU.ansvarigadet organet

/Bengt-Åke Nilsson/

Bengt-Åke Nilsson
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Bilaga 7

STATSRÅDSBEREDNINGEN 1996- 10-3 1

Rättschefen

Chefstjänstemännen
EU-sekretariatetChefen för

försöksverksamhetSvenskan i riktlinjer förEU en-

regeringens uppdragKenneth harsärskild utredare LarssonEn att
föreslå

lagstiftningsarbetei redaktionellaa hur Sveriges deltagande EU:s
skall organiseras,

arbetar medib hur de tolkar och tenninologer EUöversättare, som
arbetet,svenska språket skall få råd och stöd i det

till svenska utöverhurc svenska behov översättning EU-texterav av
den för skall tillgodoses, ochEUsom svarar

samordnas ochskalld hur språket iarbetet med svenska EU
organiseras i Sverige.

ochuppdraget enligtanslutning då främsttill utredarens arbete ochI a
praktisktsikte påd genomförs försöksverksamhet. Den atttarnu en

ochsamordningenoch utveckla metoder förstärkerpröva avsom -
redaktionella ochdengenomslaget för svenska synpunkter på-

bl.a. viTankenspråkliga utformningen rättsakter i EU-arbetet. är attav
skall skaffautredarenled i dessa strävanden med hjälpett osssom av

med rådetskontaktersamlad och fullständig bild våraen av
försöksverksamheten pågår.juristlingvister tidunder den som
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kommade mårådsarbetsgruppi någonSverigeföreträderAlla som -
försöksverksam-ideltabörmyndigheter-andraellerfrån departement

riktlinjer:följandeheten enligt

granskningenförregeringskanslieträttschef iVarje avansvarar
iSverigeföreträderområde. Densittpåförfattningsförslagen ensom

språkligredaktionell ellerirådbehöverochrådsarbetsgrupp ensom
översättningsstöd kangranskningsstöd ellerbehöverellerfråga som

rättschefen.tillvända sig

debörjuristlingvisterrådetstilllämnassynpunkterInnan
har delegeraträttschefennågonrättschefen ellerunderställas som

redaktionellaandraoch itermbildningfrågortill.granskningen I om
tillrättschefenbetydelseprincipiell attharspråkliga frågoroch sersom

utredaren. Dennessärskildadensamråd mediutformassynpunktema
Kenneth Larsson,i EU,SvenskanStatsrådsberedningen,postadress är

46 77.telefax 08-40546 74,08-405telefonStockholm,33103

redaktionellaitill honomvänder sigdemhjälperUtredaren som
granskningsstödråd,i formlämnasHjälpenspråkliga frågor.och av

elleroch fraserord störreenstakagällaöversättningsstöd. kanDenoch
utredaren.medheladelasbehovtextpartier. Vid texten

läm-samordnassynpunkterför deRättschefema att somsvarar
utredarentillocksåRättschefema attjuristlingvister.till rådets sernas

kanbagatellartade. Detsynpunkterdessadel ävenfortlöpande får av -
gällerAllmäntutredaren. attvialämnassynpunktemaske attgenom

skriftligt,lämnas gämabörjuristlingvistemasynpunkter till som
tilldirektlämnassynpunktertelefax. Närdelningsanmärkningar per

kopia såskallutredaren snartoch inte viajuristlingvistema somen
kännedom.förskickas till honommöjligt

förutredarenkontakta attvälkomnajuristlingvisterRådets attär
synpunkter.fåellersynpunkterlämnavia honomtill honom eller

medsamråda rätts-utredarenskallviktiga frågorprincipielltI
igranskningsenhetenspråkexpertemamedoch ocksåchefema

Justitiedepartementet.

den llmåndagenmedochfråntillämpasskallriktlinjerDessa
arbete.sittavslutatutredaren hartillsgällernovember 1996. De
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Varje rättschef på sitt område för riktlinjerna når till allaatt utsvarar
berörda.

Bengt-Åke Nilsson
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REGERINGEN REGERINGSBESLUT 12
Kulturdepartementet

Ku96/2527/ESU1997-04-30
delvis
Ku97/ 5/K05

Svenska språknämnden
Box 9215
102 73 STOCKHOLM

språknämndenUppdrag förslagtill Svenska utarbeta tillatt
språkethandlingsprogram främjaför svenskaatt

Bakgrund

fungeraSvenska språket vårdas så det i framtiden kanmåste att även
kommunika-allsidigt och medel for tänkande ochett gemensamtsom

ion. till vårdenSvenska språknämndens huvuduppgift bidraär att av
det svenska språket.gemensamma

m.fl. har uttrycktSvenska språknämnden Svenska Akademienoch en
gäller framförför vad språket i framtiden.kan hända med Detoro som

förallt hur förändra villkorenmedie- och IT-samhället kan komma att
det ökad europeisk ochskrivna språkbruket vadordet och for samt en
global integrering innebär svenska språket.för

Regeringen gjorde iSvenska språkets viktig kulturfråga.ställning är en
åtgärder börpropositionen kulturpolitik bedömningen1996/97:3 attom

aviseradevidtas för språkets ställning ochstärka svenska attatt ge
handlings-utarbeta förslag tillSvenska språknämnden i uppdrag ettatt

sig positivNämnden har ställtför främja svenska språket.attprogram
till sådant uppdrag.ett

Vid kulturpolitik har riksdagenbehandlingen propositionen omav
framhållit främsta kulturbära-och skrivna språket dendet talade äratt
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för människansoch förutsättningarnade viktigasteutgörren en av
svenska språketkulturella vikten detidentitet. Riksdagen betonar attav

regeringensvårdas välkomnatoch dess ställning stärks och haratt
utarbetaförslag uppdragSvenska språknämnden ett attattom ge

utgåttsin bedömningförslag till Riksdagen har ihandlingsprogram.
aktualiseratsfrån innefatta de frågoruppdraget kommeratt att som

ochlärarutbildningens rollochmotionerna skolans omgenom om
frånriksdagenVidare utgårbevarandet bokstäverna och attö.äav

med andrakontaktspråknämnden kommer hållai sitt arbete att
skola ochförspråkvårdande medier, representanterorgan,

1996/97:129.rskr.1996/97:KrU1 69-71,lärarutbildning m.fl. bet. s.

Regeringens beslut

redovisa vilkenspråknämndenSvenskaRegeringen uppdrar åt att
deoch hurden bedrivsi vilka formerspråkvården har idag,omfattning

samarbetar.olika språkvårdsorganen

harfaktoreranalysera deidentifiera ochNämnden skall vidare som
detutveckling och iochspråkets beståndbetydelse för det svenska

anfört.riksdagensammanhanget beakta vad

utarbetaspråknämndenSvenskaskallPå grundval analysen ettav
innehållaskallHandlingsprogrammetförslag till handlingsprogram.

ochstrategierframtidaförslag tillmål för svensk språkvård samt
börSpråknämndenspråket.det svenskakonkreta åtgärder för främjaatt

högskoloruniversitet ochmedsamarbeteutföra sitt uppdrag i samtnära
andra språkvårdande organ.

kost-åtföljasskallförkostnaderFörslag innebär ökade staten avsom
skallUtgångspunktenñnansieringsförslag.nadsberäkningar och vara

statsbudgeten.förutgiftsramarbefintligainomförslag skallatt rymmas

den 1Kulturdepartementetredovisas tillUppdraget skall senast mars
1998.

regeringensPå vägnar

Marita Ulvskog

Birgit Gunnarsson
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Utlåtande

EG-direktivöversättningsfråga i ett omom en

tobaksförpackningarpåvarningstexter

Inledning

fåförtill migsighar Pettersson ettSocialstyrelsen Bo attväntgenom
gjortBemitzUlfprofessorbedömningutlåtande språkligaden somom

ochvamingstextersjanuari 1997rättsutlåtande från den 23i ett ang.
tobaksförpackningar.synlighet påinnehållsdeklarationers

därefter minochBemitz analyssammanfattakommer först göraJag att
bedömning.egen

analysBernitz

långtgående kravalltförställersocialstyrelsenBemitz meningDet är att
bl.a. medinnehållsdeklarationerochpå läsbarheten hos vamingstexter

rådetsversioneni den svenskaöversättningstöd felaktig avav en
lagarmedlemsstaternastillnännningdirektiv november13 1989 avom

diskuterade ställetförfattningar tobaksvaror. Detoch andra om
varningstextemastycket där detåterfinns i artikel andra4.4 sägs atta

läsbara".skall "tydliga och lättvara

textställe påmotsvarandeBemitz jämför med

lisible"franska "Claire et
and legible""clearengelska

"deutlich lesbar"tyska

i denmotsvarande "lätt"ordoch sökerBemitz räknar sedan ord ett
därförochsaknasdetsvenska översättningen, konstaterar attatt menar
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"lätt läsbara"socialstyrelsen skallinte kan kräva att texterna vara
Socialstyrel-eftersom språkversionema.detta inte har stöd i de övriga

"läsbara".skulle endast kunna kräva texternaattsen var

bedömningMin översättningenav

bedömavansklig. kan knappastBemitz metod mig något Mansyns
Motsvarig-ord.motsvarigheter ord foröversättningen sökaattgenom
resultat.vad vi får förheter betydelsenivå. Låtmåste sökas på oss se

bety-ordböckerfranska. Enligt centralaVad betyder "lisible"då på är
delsen:

methodique,Robertpetit Le"aisé lire" Le Larousse,â
läsa""lätt att

lätt läsalire""facile â Larousse, att

stöd för den svenskamycket klartsåledesfranska versionenDen ettger
de övriga.det då med två"lätt läsbar". Hur ärtextens

betydelseneutraloch "lesbar"Enligt "1egib1e"ordböckema har en mer
kann"lesenbeschaffen dassoch"able be read" Collins "soto man es

den.beskaffad kan läsaBrockhaus-Wahrig så att man

till "medlätthet"från "medgraderasOrd den här kan stortypenav som
negativ betydelsepositiva ellersvårighet" får sinyttersta samman-ur

framgårhärhanget. positiv betydelsedetAtt är sam-avsom avsesen
positiva ord.entydigtbådaoch "deutlich",manställningen med "clear"

betyder "gut"deutlich"Collins,see""Clear" betyder "easy to
skarpamedakttaga,lätt iDudenwahmembar, scharf umrissen" att

adjektivenför de två närmarekonturer. tyska versionen ännuDen
båda.gäller dempositivatydligt detvarandra och visar att

översättninggodsvenska versionendrar slutsatsen denJag äratt aven
gällandedenanledningingenrådsdirektivets uttryck. finns rättaDet att

autentiska texten.

ordetdetredanpåpekaanledningkan också finnasDet attatt ensamma
nämligen såinnebörd.positiv Detläsbar svenska kan ha attpå ären

betydelsenhar-abel/ibel ofta-lig och-bar,adjektiv bildadeärsom
ordbildningslära,SvenskThorén,s-forrn"lätt kan verb i"som + s.

25.
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exempel:tydligaVi kan ta ett par

betyderanvända" detmöjligintebetyder "somOrdet "användbar" är att
ordbok.svenskaNorstedtsanvända"bra"som det går storaatt

möjligt nå"detinte "som"tillgänglig" betyder är att utanOrdet snarare
ställe.fortskaffningsmedel" sammanormalamedkan nås"som

användarnadatorerna"bärbara"de förstaminns kanskeMånga som
dem.bäralättgickdet inteeftersomtill "släpbara" atthånfullt döpte om

uppslags-Underordbok:akademiensi Svenska0rdLåt på vårtoss se
svårighet"läslig": "somtillhänvisningvihittar utanordet "läsbar" en

bådademellanläsbarordetstårlättläst". Somläsbar,kan läsas, synes
såledesuppfattasBetydelsenpositivt bestämda somsynonymema.

positiv.

således"lätt" så"läsbar" med görkvalificerar ordetNär manman
explicit.hos ordetbetydelseinneboendeendast en

översättningkorrektläsbar" ärSammanfattning: "lätt aven
direktivets uttryck.

1997Stockholm den 25 mars

Kenneth Larsson

Litteratur:
1982.Band StuttgartWörterbuch.DeutschesBrockhaus- Wahrig,

Dictionary. 1991.Collins, English
Mannheim 1989.Universalwörterbuch.Duden, Deutsches

Paris 1989.francaise.de langueDictionnaireLarousse,
1994.illustré 1994.Le Laroussepetit

1986.Stockholmordbok.svenskaNorstedts stora
Parisactuel.francaisduméthodiqueDictionnaireRobert methodique,

1990.
Band 16.Lund 1942.ordbok.Svenska Akademiens

ordbildningslära. 1981.Thorén, Svensk
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Utdrag ur

RÄTTSUTLÅTANDE

tobaksför-synlighet påinnehållsdeklarationersvamingstexters ochang
packningar

Uppdraget

föreskrifterSocialstyrelsensochEG-direktivetJämförelse med

bestämmelserstycketandraDirektivets 4.4 närmareart omger
föreskrivs:utformning.vamingstextemas Där

varjepåsidornade tvåvamingstextema påföreskrivna"De största
cigarettförpackning

läsbaraskall tydliga och lätta vara
fetstilb skall medtryckas

bakgrund,kontrasterandec skall tryckas mot en
paketetskadaskanställe där närd skall inte tryckas på textenett

öppnas,
eller på någotomslagetgenomskinligaskall inte tryckas på det annate

omslag."yttre

direktiv.1992 årsändratshar inteciteradeDen texten genom

handöversättning, i förstadirektivtextensvenskasak denI utgör en
i denlyderpunkten aciteradefrån engelska Denden texten. ovan

engelska texten:
"shall clear and legible".be
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lätt i denmotsvarighet till ordetMan denna saknarnoterar textatt
till densvenska olikhet föreligger i förhållandeMotsvarandetexten.

franska lyder:texten som

"doivent clairs lisibles".être et

motsvarande tyska lyder:Den texten
"müssen deutlich lesbar sein".

Åtydlig. andrabetyderobserverar denna ordet deutlich,Man i text som
m.årsidan motsvarighet till ordensaknar den tyska texten resp.

ord.dessauppenbarligen funktionOrdet deutlich fyller somsamma
svenskaordetPÅt i denmotsvarighet tillOckså den tyska saknartexten

texten.

till svenska iöversättningenvidNågon förklaring till varför man
motsvarighet i desaknarPit, sålundadirektivtexten fört in ordet som

inte bekant för mig.andra språkversionema, är

aktuell del hardirektivbestämmelsema iUppgiften implementeraatt nu
och harSocialstyrelsenuppdragitslagstiftningsdelegationgenom

föreskrifter.Socialstyrelsen ovannämndagenomförts förinom ramen
utformningregler vamingstextemasDessa innehåller i 3 § närmare om

och lyder numera:

skall"Textema
tydliga lätt låsbaraochvara-

tryckas fet stilmed samt-
bakgrund.tryckas kontrasterandemot-

Texterna får inte
ellerpaketetskadastryckas ställe där kanpå öppnasnärett texten-

eller på någotomslagettryckas det genomskinligapå annat yttre-
omslag".

skillnader kandirektivtexten. Någraföreskrifteråterger dessaI stort
i denuttryckts påhardock iakttas. Tydlighetskravet sätt somsamma

påkravinnehållerdvs detdirektivtexten, attsvenska versionen ettav
skall kåt läsbar.texten vara
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vamingstexten skallVad gäller föreskriftemas bestämmelse att varaom
ligt motsvarighet iläsbar har behandlats, visserligendenna, som ovan

tyska.den franska ellersvenska direktivtexten inte i den engelska,men
föreliggaproblem mindre olikheter kanI EG-rätten det välkäntär ett att

sig dettamellan EG-domstolen har uttalatolika språkversioner. om
ECRproblem 283/81, 1982framför allt i det kända målet CILFIT

mellan språk-vid oöverensstämmelse3415. Domstolen framhöll att
mellan de olikaversioner jämförelsemåste vid tolkning görasen

specifiktspråkversionema. jämförelse visar ordet lättsådanEn äratt
i och för sigför dessutom denden svenska versionen, även omsom -

efterhand. sådanöversättning i Iautentisk i sakär utgör enen-
vika.versionen Dettasituation låta den svenskadet riktigasteär att

ilikalydandeinnebär därmed den i sakdirektivet- och även textenatt
ordet "lätt"Socialstyrelsens föreskrifter skall tillämpas som om-

saknades.

Stockholm januariden 23 1997

Ulf Bemitz
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lagstiftningsarbeteEU:sberördaMyndigheter av

SmittskyddsinstitutetJustitiedepartementet
Handikappombudsmannen

Domstolsverket
Kommunikationsdeparte-Riksåklagaren
mentetRikspolisstyrelsen

Kriminalvårdsstyrelsen
BanverketDatainspektionen
LuftfartsverketKustbevakningen
Kommunikationsforsknings-Socialstyrelsen
beredningenLäkemedelsverket

telestyrelsenochPost-Folkhälsoinstitutet
SjöfartsverketGeneraltullstyrelsen
Vägverket

förinstitutStatensUtrikesdepartementet
kommunikationsanalys

ochStatensinvandrarverk väg-Statens
transportforskningsinstitutUtlänningsnämnden

internationelltStyrelsen för
FinansdepartementetSidautvecklingsarbete

strategiskaInspektionen för
Riksrevisionsverketprodukter

CentralbyrånStatistiska
FinansinspektionenFörsvarsdepartementet
Riksgäldskontoret
RiksskatteverketFörsvarsmakten

offentligförNämndenmaterielverkFörsvarets
Överstyrelsen upphandlingför civil

Bokföringsnämndenberedskap
räddningsverkStatens

UtbildningsdepartementetKustbevakningen

HögskoleverketSocialdepartementet
studiestödsnämndenCentrala

ForskningsrådsnämndenRFVRiksförsäkringsverket
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ochNärings-Humanistisk-samhällsveten-
handelsdepartementetforskningsrådetskapliga

geologiskaSverigesJordbruksdepartementet
undersökning SGU
BergsstatenjordbruksverkStatens
NUTEKFiskeriverket
SkogsstyrelsenLivsmedelsverket
SkogsvârdsstyrelsemaveterinärmedicinskaStatens
Turistdelegationenanstalt
KonkurrensverketlantbruksuniversitetSveriges
RevisorsnämndenjordbruketsochSkogs-
Rymdstyrelsenforskningsråd

utländskaförDelegationenväxtsortsnämndStatens
Sverige, ISAiinvesteringarutsädeskontrollStatens

ElsäkerhetsverketLivsmedelsekonomiska
Exportkreditnämndensamarbetsnämnden
KommerskollegiumförsöksdjursnämndenCentrala

registreringsverketochPatent-maskinprovningarStatens
PRV

PBRPatentbesvärsrättenArbetsmarknadsdeparte-
SÄISprängämnesinspektionenmentet
ochackrediteringförStyrelsen

SWEDACkontrolltekniskArbetsmarknadsstyrelsen
Arbetarskyddsstyrelsen

InrikesdepartementetJämO
ämställdhetsnämndenJ

BoverketArbetsdomstolen
Lantmäteriverket
Konsumentverket
ResegarantinämndenKulturdepartementet

MiljödepartementetTV-verketRadio- och
radioforGranskningsnämnden

naturvårdsverkStatensoch TV
KemikalieinspektionenRiksarkivet

strålskyddsinstitutStatensRiksantikvarieämbetet
kämkraftinspektionStatenskulturrådStatens
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ARBETSGRUPPERDELEGATIONENS

jämställdhetochrörlighetarbetsmarknad, personers
arbetsmiljö
arbetsrätt

sjukvårdspersonalhälso- ochbehörighet för
bolagsrätt
byggprodukter
elektrotekniska varor
energifrågor

näringsidkaresjälvständigaetableringsrätt för
Euratom-rättsakter
finansiella tjänster
fordonsbestämmelser I
fordonsbestämmelser

utvecklingforskning och
generella tbt-frågor
gödselmedel
immaterialrätt
järnvägstransporter
konkurrensrätt
konsumentlagstiftning
landtransporter
livsmedel
luftfart
läkemedelslagstiftning
mätinstrument

inbegripetkemikaliefrågornaturskyddslagstiftning,
produktansvar
sjöfart
skatter
socialförsäkring
spritdrycker
statistik
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upphandlingoffentligstödåtgärder ochstatliga
telekommunikationer
traktorbestämmelser
utbildning
utsäde
veterinära frågor I

livsmedelfrågorveterinära
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WORKING LANGUAGES1. NUMBERSAND CODE

Working languages1.1.

for theprinciple, documents subordinateIn Council bodiesits Coreper and Workingor
should be all the officialParties Union principlelanguages theof that each language

equalversion has status.

of the day-to-dayFor the of document production, the languagespurposes management
followinglisted the order:are

EN, DK, GR,D, NL, Fl, S.

This simply the order which have beenthe different languages added further to
accessions.successive

treaties andfarAs official orderconcerned, the follows:agreementsas are as

GR, EN,DK, D, IRL, IT, S.NL, Fl,

listedHere, the languages of the ofalphabetical order the languages theare names
Spanish firstoriginal. since Spainthe "Castillano".official language thatNotecomes

certaintreaties and Irish.inalso drawnagreements are up

SN 1271/97 kea/CH/jrb EN
bDG A III 3
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documentof.2. Types1

categories:into the followingfallCouncil documents

translated, typed anddocumentsdocuments. These"Standard" areST:
andSecretariat the PermanentsentGeneral todistributed within the

Member States.of theMinistriesRepresentations and relevant

legislative adopted bybecontaining texts to"Standard" documentsSome
Journal by theOfficial revisedtheCouncil inand published arethe

Legal/Linguistic Experts Department.

translations of whichtheNuméro" sentUnofficial documents "Sans areSN:
requested them.haswhichDirectorate-Generaltheonly to

the addressees.telexedwhich and totranslatedTelexes,T: are

Letters.LT:

solely for staff of theintended thecategories for documentsinternalfollowingThe are
Secretariat:General

Personnel"."CommunicationsCommunicationsStaff auCP:

thefrom Staff Committee.NotesNC:

"Reproductionreprographic servicespecialreproduced thebyDocumentsRS:
personnel administration,of etc.Spéciale" such forms thefor purposesas

Administration.Confidential documents thefromDA:

themselves. Theythe documentscodes do necessarily onThe above appearnotcategory
ofencode the variousandidentify typesparticular increated orderhave been to

printing.andtypingprogramming translations,whendocument

ENkea/CH/jrb1271/97SN
DG A lll
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numberingChronological1.3.

Numbers above 5000a

Official issued by thedocuments Council addressed the Member Statesand to and some
Communityother fromInstitutions numbered 5001 upwards, fromtocases are as

previously.1997 40011 January

bl Numbers below 5000

Documents originating from the Council jointly with other Communityacting institutions
third—party organizationswith numbered betweenStates 1 and 5000. Theor or are

reserved in blocksnumbers of different50 morefor each institutional framework.are or

For block from 3600example, the legislativefor3799 used adopted jointly bytextsto
the Parliament and the Council, in the Maastrichtwith Treatyaccordance Europeanon
Union.

Annex contains table setting institutional frameworksI in thedetail which theouta to
blocks numbers 5000of under allocated.are

SN 1271/97 kea/CH/jrb EN
DG IHA 5
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Suffixes.4.1

modification.susceptiblealways toof course,Documents are,

original document numbertheadded towhichseveral suffixescreated areCouncil hasThe
follows:suffixesissued. These asaremodificationswhen are

Corrigendum etc.CorrigendumForCOR2, etc.COR1,

delegation subject approvaltheby tomodificationproposedFor aAMD2, etc. aAMD1,
AmendmentStatesMemberof the other

2,Addendum etc.AddendumForADDZ, etc.ADD1,

forThis oftenissued. the casedocumentsfromwhen areextractsEXT2,EXT1, etc.
whenmeetings, toCoreper necessaryandof Councilminutes

before theparticular subjectconcerningpublish the minute a
finalized.beenhasminutescomplete of thetext

for the first, second,revisedcompletely etc.,documentWhenREV2, aREV1, etc.
time.

COR1.corrected ADD1beaddendumcombined. For example, canbe anSuffixes can
REV1 AMD1,amended etc.revisiona

in all the languagedrawnsuffix not upwithdocumentthatnotedbe ashould a
suffixandnumberdocumenttheafterimmediatelyin bracketsmadementionversions,

i.f,COR14001/94issued e.g.of the languages

ENkea/CH/jrb1271/97SN
5DG lllA
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codes1.5. Subiect

chronological bearsits alsoln addition number, each document several subjectto one or
which also chronological order. Suchattributed subjectnumbers incode codesare mean

filed bybethat subjectdocuments matter.can

complete list withcontains of together briefAnnex subject codes, explanation of theaa
This updated,of each code. list constantlymeaning being dealtas mattersnew are

with.

eachconsultation with Secretariat has drawnAfter Member differentState, the lists ofup
subject bearingaddressees for each documentsFor example, the subjectmatter. matter
addressed with agriculturalAGRI will be divisionhdealingcode the theto matters at

inRepresentation, Agriculture eachPermanent and of Memberthe Ministry State,to as
Representationaddresseewell other which the Permanentto requests.as any

SN 1271/97 kea/CH/jrb EN
DG A IH 7
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ratingQonfidentiality1.6.

bear of followingthedocumentsconfidentiality,of onetheir degreeDepending upon
references:

Non-classified dggumengs1.

for the information of thedocumentsthesefor releases:all arereference at pressno— all the world;andpublic sent over

the Council Secretariatissued byall documentsfrom releases,LIMITE: apart press— andtheir representatives notMember States’ governmentsdistributed only ortoare
Several copies of such"LlMlTE".referencepublic thehencegeneraltheto — subject codes.chapterseeof addresseesnumber ondocuments sent to aare

beapplicationreceive documents. mustundertaking wishes anindividual tooran
Council. Directorate—General Fof theSecretariatthe Generalwritingmade in to

of theexamine the meritswillrelationspublicinformation, transparency,
before the Council;problemthebringingtaking actionbeforeapplication or

whichreference NKthebearnon-classified documents meansadditionin mayNK/NM:
Ministries.theywhich not sent toCommission, NMthe aremeansthey sent tonot orare

meaning transitory and"TRA"referencetheof also beardocumentsnumbersmallA very
short-lived.

staff §§§agg NotedgggmgngsC|a§§ifigg2.

categories of documentsthreeof theconfidentialthis the leastRESTREINT:— and"classified". The translationinformation ratedwhichcontaining as
classified information bureauthemanaged byclassified informationofdistribution

below.Classifiées, 14lnformations"BIC" Bureau des see pagetheknown as
specific addressees,envelopesin tothis referencebearing sentDocuments are

only the interpretersmeetingsAtreceives only areof whomeach one copy.
inplaced the booths by thedocuments.of thesewithprovided one copy

classified informationof theresponsibilityunder theDepartment,Conference
meeting.of therecovered the endandbureau, at

ENkea/CH/jrb1271/97SN
8DG A III
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of classifiedConfidentialthe information,CONFIDENTIEL: second thecategorymost-
managed by thedistribution BIC.and also The recipients oftranslation of which

specified byCONFIDENTIELrated always and the documentdocuments nameare
of followingdispatched the three ways:one

bearingmail, outside distinctiveinternal envelopes, the signby andtwo one no
being "CONFlDENTlEL";inside markedthe one

of receipt, byregistered with acknowledgement privateby deliverypost, or a
placed in envelopesagain the document andHere only the insidetwocompany.

"CONFlDENTlEL";markedone

thefor time being;CFSPencrypted form and documentsin JHA‘

classified information,confidential of also dealt with bySECRET: the most category—
the Secretary-Generaldocuments translated unlessBIC. These thethe not orare

Secretary-General’stheDirector-General underresponsible, acting authority.
specified byotherwise. The and the documentdecides recipients always nameare

dispatched in of the followingtwoone ways:

distinctiveenvelopes, bearing sign,in and the insideeither the outsidetwo noone
deliveredstamped envelopesbeing "SECRET". by authorizedThe areone

of receipt;acknowledgementwho obtainmustmessenger, an

for the timeform, being.encrypted CFSP documentsin and JHAor

kea/CH/jrb ENSN 1271/97
DG A m g

SOU5 1998:114
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code numberlnterinstiggional1.7

interinstitutional numbercodeallocated toCommission hasthe1994 anSince January1
intention that Institution willeachtheCommunity legislation.forproposalsof itseach

withconnection the proposalinall documents drawnnumber upthismention on
dossiers evolution ofcomplete theofcompilationfacilitate the onshouldwhichquestion,

Council the Parliament andtheadopted byinception untilits orfromprocedure,each
the be.jointlyactingCouncilthe as case may

be followedlegislation in accordancetoof theprocedure for adoptiontheDepending upon
followed by of the sixnumbercodeinterinstitutionalthe oneTreaties,with the

below:abbreviations outset

of the Treaty European189bArticleprocedurefor the codecision onCOD:-
Union

189c ofArticle the Treatyprocedurethe onfor cooperationSYN:— UnionEuropean

O ofprocedure ArticleassentParliamentthe conforme"for "avisAVC:— 228 and 238 of the TreatyArticlesUnion,Treatythe Europeanon
Communityestablishing the European

procedurefor the consultationCNS:—
establishing theof the Treaty113Articlethe underfor procedureACC:—

CommunityEuropean

SocialProtocol Policytheunderfallingfor procedures onPRT:—

and mentioned theCommissiontheattributed bydossier oninterinstitutional numberThe
mentioned thedocuments"SEC"andfor "COM" onproposals legislationofpagecover

documents concerning theCouncilofbox, of firsttheside,left-hand pageatop
question.inproposals

ENkea/CH/jrb1271/97SN
10DG A lll
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PRODUCTIONDOCUMENT2.

cirgui;productionThe2.1.

Office, thePrivate Serviceversions of documents by the Legaldrawnoriginal theThe up or
followingshown theDirectorates-General dealt with orderthe diagram forare

directly from Central CoordinationThe original documenttranslation sent topurposes.
reproduction department.the

DIRECTORATES-GENERALSERVICEOFFICE LEGALPRIVATE

COORDINATIONCENTRAL

DIVISIONSLANGUAGE
FDINLENDKGREPFIS

POOLSTYPING
FDINLENDKGREPFIS

/
DEPARTMENTREPRODUCTION

I
/

DEPARTMENTDOCUMENT DISTRIBUTION

ELL
COUNCIL SECRETARIATPERMANENT CAPITALS

ADDRESSEESREPRESENTATIONS

271/97 ENSN 1 kea/CH/jrb
DGAIII 11
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CoordinationCentral2.2

and distribution Councilreproduction ofthe translation,This department manages
meetings whichthe theyoflevel at toandthe datesinto aretaking accountdocuments,

Coordination forCentral responsiblethispractice, thatexamined. Inbe means
whomof withall connected thepeople,thousandof aboutwork areprogramming the one
staff involvedand printing,thetypists,circuit. i.e. translators,productiondocument

distribution of the documents.andphotocopying

follows:listedbeCentral Coordinationperformed by astasks mayThe

codes the of thesubject atanddocument numbers requestofallocation—
Directorates—General;

Directorates-General relevantthethefrom todocuments receivedthepassing on— year:000 documentsabout 20departments perproduction

taking into itsdocument,eachof accountprintingtranslation andprogramming the- ‘since oftenCouncil fails itsthe to respectinteresting thatto noteurgency.
ofinclusion documents agendasforProcedure concerningof requests onRulesown

foravailable translating printingandtimefrequently littletheremeetings,for very
overtime staffworked by theofhoursthisFor aresuch documents. manyreason,

circuit;document productiontheininvolved

Community languages stocksahd thatthealldossiers compiled inthatensuring are~ Council, Coreper Workingfor andplaced meetingtheof documents roomsare
possible translationswherethatThis ensuringinvolves aremeetings.Party

quantities for thethefor that extrathe meetings andin time necessarycompleted
thaneach therethatstocks printed. Note year moreareanddossiers are

110 Council CoreperandaboutandWorking meetingsof Partydays0003
meetings;

forCommission proposalsthebyproducedof documentsstocksreceiving- andby other institutionsdegreelesserandetc.legislation, reports, to a
Directorate-General dealing with the matterand informing theorganizations,

Directorate-General then responsibleThearrival of stocks.of the suchconcerned
the Member andforwarded Statestosuchthat documentsensuringfor are

ofform copy/translation oftheoccasionallyshort a adrawspractice noteaup
for dispatch MemberCoordination thetoforwarded Centralwhichletter to

Representations.PermanentandStates

ENkea/CH/jrb1271/97SN
12DG A Ill
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Central Coordination deals with the receives fromdocuments the Directorates, etc.,
either electronic form follows:or on paper, as

each document given formal check that bears thetoa ensure codes,correct-
contains the number of jobindicated the slip.pages etc.:on

CoordinationCentral checks backgroundthat the documents mentioned for the-
translators and alreadycorrect translated into the various languages.are provides

link between the different language divisions and plays thea of linguisticpart a
information office;

for each document electronic "fiche derecord coordination"an established—
central data base Oracle which all the departmentsa to concerned with the

circuitproduction have thisAs record has beenaccess. completedsoon as by
Central Coordination, prints automatically the departmentsout which toare
deal with documentthe question. theenables of the document beprogress to
monitored each department marks the documents in when receives them and out

withwhen has dealt them and contains instructions concerning order of priority
for translation, typing, reproduction distribution,and. together with codes which

printedindicate the number of copies be in each language,to and addressees;

of the document be togethertranslated, with electronica copy to roughan- copy
"brouillon" such rough available, put onto whichcopy all thea server to
translation divisions and typing pools have The document alsoaccess. copied

the central electroniconto archiving Archive Information System.system no
electronic version of the document translatedbe available,to copies of thepaper
document, together with drafter’shandwritten rough copies, byany sentare
Central Coordination by fax, by mechanical document carrier byor tomessenger

translationthe divisions and typing Each documentpools. identicallyset inout
each language same paragraphs each page.on

SN 1271/97 kea/CH/jrb EN
DG A Ill 13
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Centralcollaboration with Coordination:indepartments closefollowingThe operate

implies,its withwhich, deals allinformation bureau "BIC"classified namethe as- "RESTREINT""CONFIDENTIEL" seeclassified "SECRET", ordocuments pageas
Confidentiality rating.1.6,point

President, the Secretary-Generalby thewhich for signatureUnit,the Letters arranges— such regulations,official directives,Director-General of allappropriate actsthe asor
Centralthe Archivestransmission and thewell theiretc, toletters, todecisions, as as

appropriate.Representatives, wherePermanent

the technicalforresponsible preparationOffice, ofwhichthe Agreements— entered into between the Europeanconventionsinternational andagreements
documentsrelated such instrumentsthirdand countries, wellCommunities asasas

InstitutionCouncil the forresponsibleand of Thenotification.of full actspowers
Article ofinternational 228 themajority of such agreementstheconcluding vast

fordepositary suchtheOfficeand the Agreements agreements,Treaty acts onas
organizationthe of signaturesinvolvesSecretary-General. Thisbehalf of the

copiescertified contractingeachofotherwise, the transmission true toceremonial or
and the general dissemination ofof lettersregistration all andrelatedthe actsparty,

concluded.therelatinginformation to agreements

Translation Degagmgnt2.3. The

the latest by the datedocumentsresponsible for the attranslating setThis department
translated into ofeach the000Coordination. Approximately 55Centralby arepages
1995in accounted for 68% ofwhichFrench,fewer intoCommunity languages per year

English.35% inwith1996 for comparedand in 46%,originalthe texts

translated by andfirst translatormade DocumentsTranslations atwo stages. areare
them carefully, makingcheckswhosenior translator "Fleviser"passedthen anytoon a or

rough the typing pools.handing the tofeels beforeheimprovements oncopynecessary,

into specialtypists "expressandsmallsessions, of translatorsCouncilDuring moveteams
documents emanating fromThus,locatedoffices the meetingtranslation room.near

meeting in all the languages withthedistributed inbe translatedmeetings andCouncil can
minimum delay.

ENkealCH/jrbSN 1271/97
DG IllA 14
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Pools2.4. TheT

copiesclean of them by thepool the languageEach documents divisions,sent totypes up
by thewith those Department,together LegaI/Linguistic Experts which totalsent means a

000 50 000 forof about 80 |anguage theand French pool.output pages per year per

typed document theWhen documents the of the originalformat languageare up.
Beforemeticulously. printing departmentbeing documentsrespected the rereadsent to are

correctionsand made.necessary areany

documents divisions, the poolsaddition by theIn language documentsto sent type forup
Legal/Linguistic Experts approximately 24% of theDepartmentthe total. These are

legislation in itsof final adopted by the Councilfact form be and signedtexts by theto
publicationprior Journal. After they havePresident, the beenOfficial typed, theseto

generally returned Legal/Linguistic Experts Departmentthe thetotexts are toor
Office for further final correctionsverification. afterAgreements Only have been madeany

typing pools these documents the printing department.by the toare sent on

Council SecretariatThroughout the word-processing5.1WordPerfect software used,
documents,electronicfacilitating transfer The Commissionthe of has recentlyetc.

policy imposing the theadopted throughout Institution.software This shoulda same
interinstitutional in electronicfurther simplify form.exchange of documents

SN 271/971 kea/CH/jrb EN
DG A lll 15
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Printing DepartmentThe2.5.

arrivaltheir registered thedepartmentreach the printingtyped documentstheWhen
theindicating number of copiesslipwhich prints permonitoring outsystem, aproduction
basis ofthe the subject andcalculatedSuch quantitiesprinted. onbe arelanguage to

Coordination when creating theCentralinto the bytypedcodes computerdistribution
The also takes intocomputerdocument.accompanies eachwhichrecordelectronic

be for certainwhichquantitiesindicating necessarymaycodes extraanyaccount
meetingandprovide for filesstocks rooms.orderin todocuments

documentsfor of which largemachinesoffsetdepartmentprinting athe usesAt present
of themade French often theandcopiesrequired almost 0001of copies arenumber

their mother be.what tongueall addressees,and matter mayversion sent toEnglish no
photocopying machinesused. Asphotocopying machinesquantities aresmaller areFor

machines longoffset beforethereplacethey will probablyfaster,and veryfasterbecoming
1995.total inof the64%

are of approximatelywhicheachphotocopiedprinted000 year,000140About pages or
documents the Commission.byproducedpasted000 to8001 pagescoverare

dispersed throughout themachinesphotocopyingCouncil hastheaddition,ln many
machines aboutproduceTheseDirectorates~General.thebyforbuilding use

copies00000050 year.per

ENkea/CH/jrb1271/97SN
15DG A lll
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DISTRIBUTIONDOCUMENT3.

Council documentsDistributing task. indeed,complicated there fewa very are any
from theorganizations institutions Union which issueof the European documentsapart

varyingeleven languages, quantities addressee and consistingfor each of from toone
document.hundredseveral pages per

distributiondocument manual, and documentsAt entirelypresent intosorted namedare
similar thosepigeonholes traditionally post-office sorting offices.usedto

intention thatthe time future all documentsin theat will besome archivednear
willelectronically, which electronicallythat bethey also dispatchedmean thecan to

RepresentationsPermanent Ministries theBrussels Memberand the States. Noto
Council will continuedoubt the for sendtime copiesto additionoutto papersome come

versions.the electronicto

distribution departmentThe document following tasks:carries theout

distribution ofthe the documents members of staffboth the concerned theto at—
General Secretariat and outside Permanent Representations,addresseesto the

Ministries andrelevant other Institutions. ListsEuropean Union of addressees
subjectcorrespond Centraland distribution indicated by Coordinationcodesto theon

for each document;job slip

of dossierscompilationthe for various meetings;—

filing of ofthe inin each languagedocument numerical order,one copy every to-
facilitate rapid retrieval of photocopiesshould bedocument required. Copiesany new

distributionwithin thekept threefor Documentsdepartment datingtwoare or years.
back obtainedfurther be department.from archivesthe official Until recently thecan

’distribution department kept only, but since thesuch copies beginning ofpaperon
1994 electronic scanning place, and documentshas been also bean system can

copied electronically,retrieved and equipment.sophisticatedusing

SN 1271/97 kea/CH/jrb EN
DG A Ill 17
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hasdepartment been sixthe distribution divided intoabove tasks, theIn order outto carry
different parts:

distribution sorted intodocumentsthe the namedwheredocumentthe arearea,—
pigeonholes;

sending theactually documentsdepartment, outsidedispatch responsible forthe to-
Representations andfor otherthe EU InstitutionsDocuments Permanentaddressees.

times day. Documentsdelivered threeBrussels driverby thelocated a sent toare
Belgian francsby 20States 000 000 stampsl;Member post spentper year arego on

for "Service Dossiers";files madewhere meetingsoffice uparean—

of of copieslists addressees number beoffice where and the printed of eachtoan—
date Adressographe";kept "Servicedocument toupare

responsible other than standard Councilfor sending documentsdepartment outa—
Official "Servicesuch union Brochures":documents, Journals, trade tracts, äte.as

responsible ordernumerical offor filingdepartment in one paper copy everya-
mainlyeach language. "-this department assists Centraldocument fact,In

obtain documents forwhich administratorsCoordination, regularly called toupon
received the documentdelegations who have certainand for copiesmislaid notor

compiles simply stocks forand dossiers meetings meetingforlanguages, or rooms
général".Classement"Service

Secretariatdocuments concerned,far distributing within Council severaltheAs meansas
addition delivering documentsfor each floor.available. In staff responsibleto onare

fax, mechanical transportationby electronictransmission be along themail systemcan or a
building. MinibusesLipsius Secretariat also callof Justuscorridors the Council are onnew

otherlocated buildingsdelivering documents Finnish andfor the departmentsto
divisions.translationSwedish

OF DOCUMENTSARCHIVING4.

Archivesofficially filed Central Department HistoricalinDocuments theformare paper
Archives.

and keeps themaddition, imagery department the disposalln all documents atan scans
meetings,for the for and theof DG stocks Permanentlll, ofA reproducingpurpose

opticalRepresentations disc.on

Finally, electronically AISrecently filed calleddocuments started being systema
staffInformation System, Secretariat with PC linked theArchieve allavailable toto a

network.central

SN 1271/97 ENkea/CH/jrb
DG lllA 13
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Annex 1
FORDOCUMENTSRESERVED FRAMEWORKSNUMBERS CONCERNINGINSTITUTIONAL OTHERTHANTHE

REPRESENTATIVESCOUNCIL THE MEMBERSTATESAND OFGOVERNMENTSOF

Subject SubjectNumbers matter
codeattributed

EUROMED99 Euro-MediterraneanConference1 -
CE-TR101 199 ECfTurkeyAssociation Agreement-
COST Scientific201 499 European field ofCooperationin the- Technical Researchand
CPE501 599 StandingCommittee Employmenton-
CE-M601 699 EC/MaltaAssociation Agreement-
CE-CY701 799 EC/CyprusAssociation Agreement-
COM-INT801 999 InterimCommitteepending accessions-
CE-YU1001 1199 EClYugoslaviaCooperationAgreement-
CREST1201 1399 Scientific CommitteeTechnical Researchand-

1499 UE-PL1401 EU/PolandAssociation Agreement-
1599 UE-H1501 EUlHungaryAssociation Agreement-

1601 1699 EEE EuropeanEconomicArea-
1799 UE/CZ1701 EUCzechAssociation Agreement-

UE/RO1801 1899 EURumaniaAssociation Agreement-
1901 1999 UE/BG EU BulgariaAssociation Agreement-

UE/SK2001 2099 EU Slovak AgreementRepublicAssociation-
ACP-CE2101 2299 ECIACPCooperationAgreement-

25992301 CONF/VAR miscellaneousConferenceIntergovernmental-
2601 2699 CE-TU EClTunisia AgreementCooperation-
2701 2799 CE-MA EC/MoroccoCooperationAgreement-
2801 2899 CE-RAE EC/EgyptCooperationAgreement-
2901 2999 CE-ISR EC/lsraelCooperationAgreement-
3001 3099 CE-RL EC/LebanonCooperationAgreement-
3101 3199 CE-AL EC/AlgeriaCooperationAgreement-
3201 3299 CE-SY EC/SyriaCooperationAgreement-
3301 3399 CE-RHJ EC/Jordan AgreementCooperation-
3401 3499 CE-YAR EC/YemenCooperationAgreement-
3501 3599 CE-GOLFE EC/GulfStatesCooperationAgreement-
3601 3800 PE-CONS LegislationJoint CouncilIEuropeanParliament-
3801 3999 CONF lntergovernmentalConference-

SN 1271/97 EN
DG A lll 19
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tullsamarbetelagstiftningsärendeEtt om

medproblemanmälde Näringsdepartementetnovember 1996Under
användningeninvändetullsamarbetsavtal. Främst mot avman

beteckningmyndighetför begärandemyndighet i ställetansökande som
dettullmyndighet hoshjälp vände sig tillförmyndighetför den ensom

Näringsdeparte-föreslogmyndigheten.anmodade Jagdenandra landet,
behandlingeni samband medfrågantamentet att av en nysenareupp

ocksåträffadesöverenskommelsesådantullsamarbetsförordning. En
kravettillförst avvisandeställt sigjuristlingvistermed rådets som

myndighet.begärandeändring till
tullsamarbetsförord-tillfebruari hade förslag1995Redan den 7 ett

eller börjanjuristlingvister. slutet 1996rådetsslutgranskats Ining avav
hade Närings-detbeslutet förvänta. Införslutligadet1997 attav var

inoch lämnatföranstaltat genomgångdepartementet textenen avom
ändringar.förslag tillett

olikabristerdet fanns1996 konstaterathade under höstenJag att av
ochdepartementfördes fram svenskaändringsförslagslag i de som av

utredningenspromemorian Några erfarenhetermyndigheter Se av
språkligaochsamordning redaktionellamedförsöksverksamhet av

beslötEU-rättsakter, sidan 9-11. Jag görapåsynpunkter att en
lämnade förslagen.degrundlig genomgång av

svensk,tillmellan förslagetjämförelsegjorde i tabellformJag en
frånändringsförslagförde in detengelsk version,fransk och som

ställningochkommenterade ändringsförslagetlämnats,svensk sida tog
detandra gångerborde vidhållas,jag dettill det. Ibland ansåg attatt

släpps, återfölja ändringsförslagetinte fanns någon anledning att
befogadändring visserligenjagandra gånger ansåg att menvaren

kunde pålämpligen sätt.göras annat
tabellform.iarbetsmaterialurval mittdenna bilaga återgesI ett av

tryckts inbehandlasför har denunderlätta läsarenFör textatt avsom
motstående sida.påextenso

begärande ellerbehandlade termfrågansärskild jagPMI en
myndighet bilaga 16.ansökande se
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UTRIKESDEPARTEMENTET EU-sekr./cirk.6: 1996
U-sekretariatetE

996-1 12- 12

CIRKULÄR 6

Riktlinjer for främja svenska språketsatt

ställning i EU-arbetet

l EU-sekretariatets cirkulär

Cirkulär l grunderna för iregeringskansliet.EU-samordningenger-

Cirkulär riktlinjerna2 för regeringskansliets samråd ochger-
information mellan och riksdagregering i EU-frågor.

Cirkulär riktlinjerna för den3 beredningenger gemensamma av-
svenska ståndpunkter instruktioneroch i EU-frågor.

Cirkulär riktlinjerna4 för beredningen s.k. A-punkter ochger av-
skriftliga beslutsforfaranden.

Cirkulär riktlinjerna för5 handläggning frågor rörandeger av—
Europeiska kommissionens verkställighetskommittéer.

Cirkulär 6 riktlinjerna för främja ställningsvenska språkets iattger-
EU-arbetet.
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Tillämpningsområde2

ispråket EUsvenskapromemoriaden somcirkulärDetta ersätter om
däri EUforumsamtligaiskall tillämpasDeti maj 1995.distribuerades

företrädsSverigeoavsett avregeringensvenska representeras,den om
ellerregeringskanslietfråntjänstemänellerregeringenmedlemmar av
ideltagareförprincipernaspråk ävengällerSålundamyndighet.en

expertkommit-deiinteverkställighetskommittéer,kommissionens men
egenskapideltarsvenskardärkommittéervetenskapliga avellertéer

EU-organ.ellerkommissionen annatuppdragexperter, av

språk.officiellaEU:ssvenskajanuari 1995 ettden ärSedan l av

utvidgningvidunikaintespråkmed avärsvårigheterInledande ennya
EU-institutionemaofrånkomligt attoch det ärmedlemskretsen,

arbete.sittanpassningtid förvissbehöver av

Språkprincipema3

djupareochöppenheteftersträvanden störrefortsattaInför våra
mycketspråkfråganEU-samarbetet ärförankringdemokratisk avav

språketssvenskavidviktfästerRegeringen störstabetydelse.stor
EU.ställning inom

fullasittinstitutioner att taförmå EU:spolicySveriges ärSyftet med att
myndigheterenskildaSåvälöversättning.ochtolkningför somansvar

med EU:skontaktervidsvenskaanvändamöjlighetmåste ha att
agerande påmålmedvetetochkonsekventkräverinstitutioner. Detta ett

tjänstemän.politikersåvälalla nivåer somav

ochtolkarantalnödvändigtförfogarinstitutioner överTill dess EU:s
språketssvenskaberättigaskravdetillgodoseför avöversättare att som
förgrundtillliggaprincipervissafårspråk,officielltställning som

agerande:svenskt

svenskaochEuropaparlamentetifolkvaldaSvenska representanter0
Ekonomiskarådet,nivå såsomhögpåandra EU-organiföreträdare
möjlighetha attmåsteRegionkommitténochkommitténsocialaoch

intefårdessa representanterValetsvenska.kommunicera på av
språkkunskaper.derasavgöras av

språk.jämförbarabehandlas äninte sämreskallspråketSvenskaI
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För svensk del de bästa alternativen antingen tolkning till och frånär0
samtliga officiella språk eller begränsning till engelska ochen
franska. detI fallet det starkt svenskt intresseär ett attsenare
engelskan hävdas i förhållande till franskan.

Så länge institutionerna inte anställt det planerade antalet0 som
svenskspråkiga bör Sverige verka för institutionernaöversättare att
koncentrerar sina krafter få fram bra översättningar sådanaatt av
dokument normativ karaktär och rättsligt bindande förärsom av
Sverige.

EG-domstolens domar betraktas delar det0 som gemensammaav
regelverket. offentliggjortsDomar före Sveriges inträde i EUsom
skall därför till svenska onödigt dröjsmål. Detöversättas ärutan
nödvändigt medborgarna får möjlighet tillgodogöra sig EG-att att
domstolens avgöranden och del utvecklingenpå så sätt ta avav-
praxis svenska.på-

Åtgärder på politisk för syftet skallnivå uppnå med denna policyatt
stödjas konsekvent agerande alla företräder påSverigeettav av som

nivåer forum.övriga olikai unionens

Nedanstående riktlinjer syftar till möjliggöra sådant konsekventatt ett
agerande. Riktlinjerna skall tillämpas med fasthet och konsekvens.
Särskilda omständigheter dockkan medföra svenskaatt
regeringsföreträdare, politiker såväl tjänsteman, i konkretasom
situationer måste självständiga bedömningar hur både detgöra av
svenska språket och den aktuella sakfrågan bäst främjas.

Riktlinjerna kommer revideras hänsyn tillmed utvecklingenatt av
svenska språkets användning i EU-arbetet. utvärderingEn av
språkprincipema och deras praktiska tillämpning planeras till hösten
1997. Det således viktigt kunna överblicka hur det svenskaär att
språket behandlas i olika EU-forum. Sverige vidDe företrädersom

bör därför till EU-sekretariatet mötestillfällen därmöten rapportera om
de bedömer de språkprincipemasvenska inte beaktats. Dessaatt
reaktioner kommer följas och bl.a. del underlagetatt utgöraupp en av
för utvärderingen.

6SOU17998.‘/I-I
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språkprincipernatillämpningpraktiskförRiktlinjer4 av

4.1 Tolkning

särställningnågongodtarnivånågonvi inteGrundprincipen är att
harforumvissanegativ. Ipositiv ellervarkenspråkenskiltför ett -

Ständigaivi t.ex.arbetssätt accepterar;etablerade somman
franskaengelska,talardärCoreper,kommitté manrepresentantemas

ochengelskatalardärPocokommitténPolitiskaoch tyska, man
beslutsärskiltefterdärolikadeochtolkningfranska manutan grupper

ellerfem-franska. Denellerengelskatalarendastinom gruppen
vid detredanvissaetablerad isexsprâksordning fanns gruppersom

grundläggandemed EU:soförenligfinnerEU-inträdetsvenska
Viförsvinna.skalldeneftervi kommer attoch strävaspråkprinciper att

praxis.dendäri de ärdentolereravidaredock tillskan grupper

itolkningpåkravvårahävdamålmedvetetvirådsmöten skallFör
folkvaldaför representanter.principenenligtriktningama,båda

kommissionensochrådsarbetsgrupperarbetsgruppernaFör
och fråntilltolkningprincipenskallverkställighetskommittéer vara

meddenågotoch fråntillutsträckningisvenska avsomsamma
ochgrekiskafinska,danska,språkenjämförbarasvenskan t.ex.närmast

antingenarbetararbetsgrupperskall eftersträvaViportugisiska. att
franska.ochengelskaenbart påellersamtliga språk

varjeinförförvägihelstalltid,skallarbetsgrupperiSvenska deltagare
tillgänglig.finnssvenskafrånrespektivetilltolkningfrågamöte, om

rimligtdettasvenska, äroch från närtilltolkningbegäraskall alltidDe
språk.jämförbarabehandlingenljusetlämpligt ioch avav

despråkjämförbara atttrotsställningfårintesvenskaOm somsamma
ställetiförverkaskall dedetta, attbegärtsvenska deltagarna man

lämpligenkantrespråksordning. Dettaellertvå-tillövergår en
uttalande,standardiseratmötesdeltagaren gör ettgenomföras attgenom

spanska,italienska,tyska,franska,‘ engelska,språk:officiellaharEU 11
finska. Enochsvenskadanska,portugisiska,grekiska,nederländska,
franska,ochengelskapåarbetarinnebärtvåspråksordning enatt man

tyska,tvåtalar dessa samttrespråksordning osv...att man
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cirkulär, i börjanenligt i bilagan till dettaden formulering som anges
förekommer.svenska språketvarje där diskrimineringmöteav av

skall beslutafall sitt slut, ochI de då tolkamas arbetsdag når mötet om
skall denunder återstodenvilket språk skall användas mötet,avsom

dennefortsätter språksvenske deltagaren kräva påmötet ettatt
väl.behärskar tillräckligt

Prioriterad tolkning1.1.

löpande uppdateraskall ochRepresentationen i Bryssel upprätta en
tolkning tillprioritet fåförteckning har högstde attöver somgrupper

listatill dennaeller skall ocksåfrån svenska. Representationen ärattse
känd institutionerna.och efterlevs av

4.2 Informella ministermöten

Därförmening.Informella rådsmöten i egentligministermöten inteär
språkregler. Vidgäller inte arbetsordning och inte heller EU:srådets

konstateradesmajdiskussionen arbetsmetoder i april 1995rådetsom -
värdlandetsochtolkning skall erbjudas efter faktiska behovatt

faktiskt behovskall,gottñnnande. informella ministermötenVid när
och fråntolkning både tillföreligger, uttryckasstarka önskemål om

medfall tidig kontaktsvenska. Vi skall i varje enskilt ta
för tolkningordförandelandet förutsättningarnai syfte undersökaatt

och behovet den.av

Översättning4.3 arbetsdokumentav

franska ochArbetsdokument alltid först påkommer så gott utsom
engelska.veckas fördröjning, pådärefter, eller någonmed några dagars

det intejordbrukspolitiken,På vissa områden, budget ochEG:s ärt.ex.
franska.helt ovanligt enbart pådokument levererasatt

fulltförslag rättsakter skalldet gäller arbetsdokument med tillNär en
rimlig tid föregodtagbar finnas tillgänglig inomsvensk översättning

det förutses. Enligt rådetsrådsmöte fonnellt beslut förslagetdå ett om
förearbetsordning minst två veckorskall finnas tillgängligatexterna

existerande.beslut. rättsakter ändringargäller såvälDetta avnya som
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länderandrafleraendastmedgestvåveckorsregeln kanfrån omAvsteg
finnsdetellerflexibilitet,motsvarandefall visar omenskildai samma

skäl.särskildaandra

svenskaframgrad fåökandeiansträngningar attvåramedParallellt
ochpådrivalikasinnademedtillsammansviskall gärnatexter ~- ocharbetsspråk attfranskamedjämställsengelskaverka för somatt

engelska.ochfranskasamtidigtkommerrådsdokumenten ut

Översättning rättsakter4.4 av

samtligatillgiltiga översattsrättsakterdeendastNormalt somär
saknasdetEGT. Näripublicerats enochspråkofficiella som

såledesdetta ettgiltighet utgörallmänmedrättsaktöversättning enav
entydigt.lägerättsliga ärDettaEU-kretsen.helaförproblem

finnasskallspråkversionersamtligagrundregeln attfrånVarje avsteg
Sådanarådet.ienhällighetförutsätterbeslutstillfålletvidtillgängliga

sida.svenskfrånmedgesskall inteavsteg

landtredjemedavtalÖversättning ochkonventioner4.5 av

endastundertecknasskalllandtredje ommedavtalochKonventioner
översättning.svenskdet finns en

andrafleraochfallexceptionellaiendastmedges omkanUndantag
flexibilitet. Det ärmotsvarandevisarfallenskildaländer i samma

problemdeidentifieraskalltidgodiBrysselirepresentationen som
irepresentationenocksåavseende. Det somärdettaiuppståkansom

finnsdetsigförsäkra attskallEU-institutionemamed omdirektkontakt
skallplanernaenligtdokumentetspråkversion närsvensken

undertecknas.

omröstningar/förfaranden4.6 Skriftliga

pågenerelltviskallförfarandenoch svaraomröstningarskriftligaVid
brådskande, kanärendetoch ärövergångsperiodUndersvenska. omen

engelska.påavfattasdet ettattaccepteras svar



Bilaga 16514SOU 1998:114

densamråd inomkommunikationsnätverk förCoreu-trafiken EU:sI
emellertidbrukassäkerhetspolitiken, GUSPutrikes- ochgemensamma
engelska.påskall avfattasSvenska Coreuoch franska.engelskaenbart

institutionermed EU:sSkriftväxlingar4.7

skallinstitutionernatillsändskorrespondensallHuvudregeln är att som
skrivelserdockövergångsperiod kanUndersvenska.avfattas på en
nårsnabbarede rättsåengelska,missivbrev på attförses med ett

alternativ ärinstitutionen. Ett attaktuelladen annatinomadressat
kontrollmedger överengelska.till Det"arbetsöversättning"bifoga en

Portugal,Danmark,bl.a.oftaanvändsfram ochförshur budskapet av
Grekland.ochNederländerna

svenskahuvudstad börordförandelandetsmedskriftväxlingarVid
engelska.påellerspråkmottagarlandetspåantingenavfattasskrivelser

frågorpåochanmälningarskriftväxlingarformella ärExempel på svar
talankommissionensdvs.l69-procedurer,artikelinom om

dessaförinomSverigeavsändaSkrivelserfördragsbrott. ramenav
svenska.avfattasskallprocedurer

engelska,endastanvändapraxisskriftväxlingdär det i är attI organ
sådantföljaSverigekanoch franska ettengelskaellerendast franska,

engelskapåförfattassådana fall utomiskallskrivelserSvenskabruk. -
franska.enbartanvändadet praxisnär är att

rådsmötenvidochSpråkreservationer, Coreperi4.8 t.ex.

skalldokumenteller de antasdetpåjuridiskaDen statusen som
språkreservation.skall fattasbeslutpåverkar vilket omsom

förordning,t.ex.dokumentbindandejuridisktOm det är ett-
svenska.tillgängligt påfinnsdetenbartskall detdirektiv antas om

dettilltillgångfåttharvi inteanmälasskallSpråkreservation när
inte kanvi accepteraellerdokumenten,eller de relevanta om

vikt kanmindreöversättningsfeluppenbaraVidöversättningen. av
rådssekretariatetsmeddirektkontaktdepartementetdet ansvariga ta

anmälas.intespråkreservationbehöverfalldettaIöversättare.

SOU7 1998:114
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riktlinjer,bindandejuridiskt t.ex.inteOm dokument rapport,ärett-
språk dokumentetvilka andraförklaringar beaktas till är översatt.

språk.jämförbarabehandlasSvenska skall inte änsämre

mandatbör havid görasvenske attDen mötetrepresentanten en
versionsvenskpåsig kravet ärvisarbedömning. detOm att enegen

reservationen.möjlighet hävahaskallorimligt, attrepresentanten

anmälasintespråkreservation att ettvissa fall behöver trotsI
svenska:finns pådokument inte

missivskrivelsealltsåI/A","NoteDokumentet pointär enen-
påochärende attlämnararbetsgruppvarigenom över ett passaren

hanteringenfortsattadenförslagläge ellerfrågansbeskriva t.ex. om
svenskaanmälasemellertidskallSpråkreservationärendet. omav

språk.jämförbarabehandlas påinte sätt somsamma

enbartskalldokumentet översättasharArbetsgruppen attenats om-
språk.mindre antaltill ett

exempelspråk. Somtill vissahävd endastDokumentet översätts av—
generalförsamling,till FN:smemorandumkan EU:snämnas som

franskaengelska,FN-språkocksåEU-språkdetill äröversätts som
och spanska.

resolution,avtal t.ex.mellanstatligtjuridiskt bindandeEtt-
tillgängligt påfinnsdet intekonvention kan godkännas även om

vadochförhandlingarnavidbeslutatsvadberoende påsvenska, som
giltigt.avtaletspråkvilka äri avtalstextenstår omsom

översättningpå tolkning och4.9 Kvalitet

ienbartinteöversättning kanoch ettFrågan tolkning sesom
påkvalitetenvikthögstaocksåperspektiv.kvantitativt attDet är av

ianvändsSynpunkter påfullgod.svenska texterärtexter som
enhetenansvarigadenlämpligenframförskommissionens avgrupper

vissföransvarigakommissionensregeringskansliet tillinom en
kommitté eller grupp.

svenskakvaliteten pågranskas texteröversättningarVad gäller rådets
utredare SBsärskildmedförsöksverksamhetinom för enramen en

hurföreslåuppdragbl.a. iUtredaren hari attSvenskan EU.1995:03
iorganiserasochsamordnasskallspråket i EUsvenskaarbetet med

regeringskanliet påansvariga enheter ifrånSverige. Synpunkter
samrådaskallvid behovrättschefemaunderställsöversättningar som
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till rådet.lämnaskommentarersärskilde utredaren innanmed den
kommissionensföranvändasföredelordning kan med ävenDenna

betydelse.översättningar störretexter avav
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Bilaga tillUTRIKESDEPARTEMENTET
CIRKULÄR 6

E U-sekretariatet

svenskakonstateratdär detFörslag till uttalande vid är attmöten
språkjämförbarabehandlas änsämre

Svensk version:

svenskatill och fråntolkninghar jag kunnat konstateraTyvärr att
officiellatill andrautsträckningispråket inte förekommer somsamma

arbetar förvispråk. svensk sida förutsätterFrån attatt man
möjlighetskall erbjudasalla medlemsstatermötesdeltagare från att

intesituation fårspråk.officiella Dennakommunicera på sitt eget
verka förvifalletSkulle så visa sig attär tvungna attvaraupprepas.

kategori.dennaanvändas videndast språk f°artvå eller mötentre av

English version:

theand frominterpretationhave unfortunately noted thatI to
oftheprovided theSwedish language extenttonot caseassame

prerequisiteSwedensother official languages. For part as awe see
afforded equalshall beMember Statesthat participants from all

meetings.official languagetheiropportunity communicate atto own
be therepeated. Should thatThis situation be tomust not caseappear
languagesthreethe of onlytowardsshall have work attwoto orusewe

meetings falling within this category.
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Bilaga 15

1997-06-15

Euratomfördraget:tilländringsförslagetSynpunkter på

183179, and178, 181176,Articles 171, 175,
fastställas/utfärdatsskallbudgetförordningThe words "den som

budgetförordning"denreplaced byshould be183"enligt artikel
artikelenligt 183".utfärdasskallsom

Ändringen det gjorts här.utformaskan inte som

formuleringar:det finns 3 olikasåDet nämligenär att grupper av

1 Artikel 171

175,176,178,179, 181Artikel2

Artikel3 183

ochengelskatyska,franska,svenska,iLåt jämföra formuleringaross
danska texterna

Vi förstabörjar med gruppen:

franskaengelskatyskadanskaArtikel svenska

rêglementfinancialinin eineri regnskabs- gemässi denbudgetför-171 unet
prisfinancierregulations183Artikelregulativ,deerordningsom

executiondemadefestgelegteniskall fastställas udstedes persuant en
larticle183183ArticleHaushaltsord-henholdtilenligt artikel to

183183 artikel nung

Nu går vi till 2över nrgrupp
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Artikel franskatyska engelskasvenska danska

175 reglementregulations dudenbudgetför- i af die thedet medför gemäss
prisordning Artikelartikel 183 183 madepersuant ensom
executionArticle 183 deutfärdatsenligt udstedte festgelegte toregn-
lamcle183artikel Haushaltsord-183 skapsregulativ

nung

176 dito ditodenbudgetför- dito au
ordningsom

enligtfastställts
artikel 183

dito du...178 dito ditodenbudgetför-
ordningsom

enligtutfärdats
artikel 183

dito du...dito179 ditodenbudgetför-
ordningsom
utfärdatsenligt
artikel 183

du...financial181 dito thedenbudgetför- dito
regulationsordningsom
madeutfärdatsenligt persuant

Article 183artikel 183 to

Och till sist 3grupp

engelska franskaArtikel svenska danska tyska

Financial arrêteles183 makeutfärdabudget- udstede legt... rêglementsRegulationsfestaförordningar regnskabs- folgendes
ñnaciersdieregulativer a Haus-

haltsordnung

Följande kangenerella iakttagelser göras:

Förordning/budgetförordning

ordet förhar detSvenska, danskan och tyskan sammansatta
"budgetförordning

.
och iadjektiv gången 171Franskan har substantiv första+

huvudbestämmelsen.
franskanSubstantiv på ställenEngelskan har adjektiv + mensomsamma

dessutom i artikel 181.
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Slutsats: De språken bildar sannnanskrivna sammansättningartre som
hela ordet, vilket sig naturligt, särskilt i tyskan harupprepar ter som

bildat specialord för budgetförordningen.ett

Vi bör ha budgetförordning genomgående.

fastställa/utfärda

Alla språk svenskan har och verb i allautom ett tresamma grupperna.
Svenskan vacklar mellan utfärda och fastställa

Slutsats: Vi bör ändra till utfärda eftersom det frekvent ochär mest
dessutom används i huvudbestämmelsen.

och bestämdhetnumerus

Grupp 1: Alla språk svenskan och engelskan har obestämd formutom
singularis. Svenskan har besätmd form singularis, engelskan obestämd
form pluralis.

Slutsats: vi bör ändra till singularis obestämd form.

Grupp 2: Alla språk engelskan har bestämd form singularis.utom
Engelskan har obestämd form singularis.

Slutsats: Ingen ändring krävs här

Grupp 3: Endast tyskan har singularis bestämd form
Svenskan danskan och engelskan har obestämd form pluarlis
Franskan har besätmd form pluralis.

Slutsats: Ingen anledning ändra.att

tempus

Grupp alla språk danskan och svenskan har former för förflutenutom
tid dock med olika former satsförkortningar. Danskan och svenskanav
konstruerar med fullständiga meningar och kraven på tempusföljd kan
här motiver användningen modalverbet "skall" bjduande påav presens
danska.
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Slutsats: Knappast motiverat ha speciellt dennai artikel medatt tempus
endast danskan stöd..som

Grupp 2: Svenskan har här genomgående perfekturn. övrigaAlla språk
har för förfluten tid i satsförkortningar.temups änom

Slutsats: Ingen anledning ändra här.att tempus

Grupp Varierande inñtiitiv.val mellan och beroendepresens
syntaktsik konstruktion.

Slutsats: ingen ändring behövs.

Sammanfattning ändringsbehovet:av

Grupp Artikel 171 här ändras bestämdheten och verbet. Eventuellt
också först efter påtryckningar.tempus, men

Article 171.2 second paragraph. The words " den
budgetförordning fastställasskall enligt artikel 183" should besom
replaced by the words budgetförordning utfärdas"en skallsom
enligt artikel 183" tillMan skulle också kunna tänka sig bytaatt
"som utfärdats" vi för påtryckningar. kommentarK:sutsättsom
bör komma med i slutpapperet

Grupp Endast artikel till176 behöver ändras och där byts verbet
utfärdats.

Article 176.3. The word "fastställts" should be replaced by the
word "utfärdats"

Grupp Ingen ändring behövs
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Bilaga 16

STATSRÅDSBEREDNINGEN PROMEMORIA

1997-01-07

Utredningen om
Svenskan i EU
Kenneth Larsson
Telefon 405 46 74

i tullsamarbetstextermyndighetBegärande eller ansökande

Problem:

anmodande/anmodadtill användesFram 1992 motsatsparetcza
återgetullsamarbete föravtalmyndighet bilateralai svenska attom

obetydligarequesting/requested authority. Denengelskans yttre
problem,anmodad ledde tillochskillnaden anmodandemellan man

olika verb: pådärför fåverkadeuttrycken. Sverigeblandade i hop att
applicant/requested.begärande/anmodad engelskapåsvenska blev det

anslutning tillföre Sverigespå svenskaterminologi etableradesDenna
tullsamarbetsavtal.bilateralaoch används i svenskaEU

hos EU.beslutatsantal tullsamarbetstexterEfter anslutningen har ett
begärande.stället föransökande iåtergivits medI dessa har applicant

inledningsfasensamordningsproblem underPå grund av
under slutet 1996.förstuppmärksammades detta av

1996 tillhöstenframfördes underbegärandeövergång tillKrav på
preliminärt medavvisadesrådets juristlingvister. Kravensvenska

följande argument:

följdes kon-språkbruk etablerats,hadeEUHos ett somnu
EU-lagstifningenoenhetlighet imedförasekvent. skulleövergångEn

övervakningsinsatser.och kräva extra
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inteskulle"begärande"tillbytaförgrundsakligNågot att2.
acceptabelt.fulltskulle"ansöka"finnas. vara

Tiden ärskulle mogenfrågan tas nuöverenskoms nytt upp.Det att
för detta.

ansöka/anmodaInvändningar mot

krävahar rätt attnågonanvändstypisktverb somanmoda avär ett som
skyldig göraanmodade attärDennågot.den görnågon attannanav

"anmodades"betänkandenremisserVidden.krävsdet avavsom
synpunktermedinkommaregeringenunder attmyndighetertidigare
sig.tillfälle""bereddes yttraattremissinstanserövrigamedan

betydelsen görauteslutersig inteoch föriverbansöka är ett som
ianvändsnormalttill,har rättnågotanspråk på sommenmansom

skyldigtill inte attställs äransökandendärsammanhang som
Typiskaprövning.efterförstbeviljasansökantillmötesgå denna, utan

medlemsskap".ansökalån,"ansökaexempel ettär omom
sammanhanget,iordpardåligtsåledesansöka/anmoda sompassar

uppfattatshaocksåtycksDettillräckligtintedeeftersom är synonyma.
användabörjatnyligendäröversättningstjänstkommissionens manav

myndighet.ansökande/tillfrågadparet
ochanmodainnebörden änmildarebådahartillfrågaochansöka en

ianvändaskunnafor atttillräckligt synonymtbildarochbegära parett
sammanhanget.

förstasigerbjuderanmoda såordetfrån somutgårdäremotOm man
begära.fordra,synonymer

svenskaitidigare använtsnämntsmyndighet harbegärande som
tilllämpligbegära ärtullsamarbetstexter. synonymbilaterala en

hysabibetydelsennämligenframförts, attinvändninganmoda. En som
Sammanhangethållbar.knappasttycksstörande,inverkaskullebegär

slaget.detassociationerutesluter av

hållerterminologidenändraskälsakliga somattfinnsDetSlutsats:
olämpligt.ansöka/anmoda ärOrdpareti EU-textema.etableraspå att

ellerbegära/anmodabättrebör ettDet ersättas synonymparav
ansöka/tillfråga.
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Vilket ordpar bör väljas begära/anmøda ansöka/tillfrågaeller

valetI mellan de tvâ aktuella ordparen bör välja det sedanman som
längre tid används i svenska tullsamarbetstexter det inte finnsom
språkliga skäl talar det. starktEtt sådant skäl de andramot attsom vore
språken hade uttryck motsvarande detnärmast "mildare" paretsom
anséka/tillfiéga.

begränsarJag mig här till analysera de engelska och franskaatt
uttrycken:

a Engelskan: apply/request Att döma betydelsebeskriv-av
ningar i enspråkiga ordböcker betydelsen de engelska ordenär av
mycket vid och tycks den "mildare" betydelsen,snarast vetta även

den "strängare" också klingar med. Som exempel på användningenom
apply "to employer for job, bank for loan".toav anges an a a a

Betydelsen "to desire for; ask forrequestav anges som express a ,demand"

b Franskan: requérant/requise verbet franskarequérir. Det
verbet har mycket klart den "strängare" innebörden. Det iöversätts
Natur och kulturs Fransk-svensk ordbok med "kräva, begära,stora
fordra; jur. yrka på"äv.

Slutsats: iDet svensk lagstiftning redan etablerade ordparet
begära/anmoda mycket väl det franska verbet requérirmotsvarar
och övervägande skäl talar därför för välja det redan etableradeatt
framför ansöka/tillfråga

Sammanfattning

Ordparet ansöka/anmoda olämpligt, eftersom de båda ordenär inte
tillräckligtär för användas beskrivningattsynonym som av en

symmetrisk relation mellan två ändringEn i EU-textemaparter. är
därför motiverad.

Hos kommisisonen används för närvande ansöka/tillfråga. Iparet
valet mellan detta och det i svenska tullsamarbetstexter etablerade paret
begära/anmoda bör det föredrasav följande skäl:senare

a Det välbekant för de svenska tillämparnaär

b Det bäst med vanligt juridisktstämmer språkbruk. tillfråga
förekommer i endastSFS, förekomsterytterst två isparsamt tre
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igångleverantör",anbudssammanhang"ti11fr5ga enen
underdenkan"tillfråga ärinteomadoptionssammanhang somman

år"sexton

franskadenstöd i texten.harc Det gott
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Bilaga 17

SOC/ 29 1
OCHKLART
SPRÅKTYDLIGT

juliBryssel 199512

PÅ INITIATVEGETYTTRANDE
från

kommitténsocialaEkonomiska och

om
språkoch tydligtklartEtt
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enligheti1995,beslöt den 29kommitténoch socialaEkonomiska mars
yttrandeutarbetaarbetsordningen,itredje stycket ettmed artikel att23,

initiativpå eget om

språk.tydligtochEtt klart

kulturfrågorochutbildnings-familje-,ochfrågorsocialaSektionen för
den 15yttrandetgodkändeyttrandetberedningenföransvarig av --

GUILLAUME.AngelaFöredragandejuni 1995. var

godkände1995den julisammanträdet 5plenarsessionVid sin 327:e
enhälligt:yttrandeföljandekommitténsocialaochEkonomiska

Inledning1
.

EuropasvisadeMaastrichtfördraget attkringDebatten1.1.
EU.förbehållslöst accepterarlängrebefolkning inte

kunnaskallEUnödvändigkommunikationEffektiv är1.1.1. om
skalljargonginnebärDettaförväntningar. attbefolkningensmotsvara

övergripande ärÄven harGeneraldirektorat X ett ansvarundvikas. om
politiskadedefinitionernaförkommissionendet avansvararsom

kommunikationspolitiken. Enochinformations-inomprioriteringarna
samtligafråntjänstemänhögrebeståendeledningsgrupp av

infonnationsstrategi.samordnadgenomföraskallgeneraldirektorat en

ståndpunktKommissionensnödvändig.omorganisationEn är1.2.
språktydligtoch ärklarttydligt. Ettochsnabbtförmedlasmåste

gemenskap.skapaföroumbärligt öppnareatt en

Synpunkter

tydligtochklartanvändafördel ettSkulle det att2.1. vara en
dokumentspråk officiellai

översättningenförstås bli lättare,skulledokumentofficiella2.1.1. Ja,
skulleFramföralltbilligare.-ochsnabbarebliförenklas,skulle

eftersomminskaprinciperochidéereuropeiskafientligheten mot
europeiskamedtillfredssigkännaskullebefolkningEuropas mer

politik. EU:sför EU:sdeochlagarinstitutioner, ansvararsompersoner
harmoniseringriktningiutvecklingen motpåverkaskulledokument

skiljakansammanhangdettaIisammanhållning Europa. manoch
kompliceradekanLagtexterpolitiskaochmellan lagtexter texter. vara
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innehålleroch definitioner. Politiskakräver etttexternoggranna
Maastricht-samtliga medborgare.förståsbudskap kunnamåste avsom

avgörandepunkter.fördraget på båda dessa Detmisslyckades är av
såvälförståeliga,fördragetrevideringarbetydelse framtida äratt av

politiskt juridiskt.som

språkpå tydligtochklartdokument skrivas2.2. officiellaKan ett

andra bliochtjänstemänförsamtidigt det svårt att2.2.1. Ja, ärmen
onyanseradeochspråkanvända juridisktjargong,med attav vanan

ordetengelskadetfelaktiga användningendentermer, t.ex av
språk ochofficiellttradition användalång"migrant". En ettatt enav

förkärlekskapatkontinuitet harlikfonnighet ochstark eftersträvan en
Exempel på hurså.intebehövermeningar.för långa 0rd och Det vara

harspråktydligtochmed klartskrivaskanofficiella dokument ett
yttrande.bifogats detta

Är språk skalltydligtochpolitik klartuttaladdet2.3. att etten
så långt möjligtanvändas som

sadekommissionsordförande,dåvarandeDelors,2.3.1 Ja, Jaques
enkelhetnåvi måstejuni "...inför Europaparlamentet 10 1992: somen

kommissionen,självrannsakan först inomleder till samlad varsen
rådsnivåpåkompromissereftertydligare...,måste strävantexter vara

obegripliga".medtill ochför komplicerade,resulterar i ärtexter som

oktober 1992den 16från Birmingham-mötetDeklarationen2.3.2.
enklare ochskallgemenskaps-lagstiftningenvillfastslog: "Vi att vara

tydligare".

kvaliteten påresolutionrådet1993juni2.3.3. Den 8 antog omen
målet"övergripande göramed detgemenskapslagstiftningen, att

lyckades inteEmellertidtillgänglig".gemenskapslagstiftningen mer
språk.och tydligtklartresolutionenmed lägga framrådet ettatt

form deti denrådsbeslutet,tillBilaga till dennaA är textenrapport
resolutionentillBilagajuni Bgodkändes den 1993.8 är texten

och språk.tydligttill klartomarbetad ett

tydligtochklarthurexempel påmångaKommittén kan2.4. ettge
exempelFöljandei äranvändas EU-texter.språk kunnaskulle en

"finansiellt institut":definition från rådet av
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rörelse, än ettinnebärinstitut""Finansiellt2.4.1. annanen
deflerellerutförahuvudaktivitetkreditinstitut, är att avenvars

bilagdförteckningenioch 1412i 2benämnsuppgifter nrsom -
direktivenligtgodkäntförsäkringsbolageller89/646/EEG,direktiv ett

måniden90/619/EEG,direktivändrat som79/267/EEG, senast genom
dennadirektivet;detunderfalleruppgifterutförinstitutionen som
vilkasfilialerförlagdagemenskapeniinbegriperdefinition även

gemenskapen.utanförfinnshuvudkontor

1991-06-2891‘/308/CEE166/79EGT L --



Bilaga 18117SOU 1998:114

Översättning

detdirektiven,nämnda ärmed deutrustadinte tre2.4.2. Om ärman
ovanståen-förståmedborgarenvanligeför denomöjligt attfullständigt

definition.de

Slutsats

1993 årsdetföråtgärder göravidtabör attKommissionen3.1 som
detvisat ärKommittén har attbordeansågrådsresolution göras. en

harKommitténspråk.tydligtochklartanvändapolitikuttalad ettatt
officiellaispråktydligtochklartanvändamöjligtdet ettvisat är attatt

sker.verkligendetkrävsAllt är attlagstiftning.ochdokument som nu
europeiskaispråkenkeltochklartefterbefolkning längtar ettEuropas

det.demLåtdokument. oss ge

juli 1995Bryssel den 12

GeneralsekreterarenOrdföranden för
ochEkonomiskaiEkonomiska och

kommitténsocialakommitténsociala

NOTHOMBSimon-PierreFERRERCarlos

medföljerBilagorOBS:
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RÅDET
RÅDETS RESOLUTION

1993den 8 juniav
språkligagemenskapslagstiftningens kvalitetom

93/c 166/01

rådetformulera förslag tillEUROPEISKA GEMENSKA- att
RÅD, och underordnadePERNAS dess organ.

FÖRESKRIVSHÄRIGENOMutfärdar denna resolution med
FÖLJANDE:beaktande Fördraget Kol-av om

och stålunionen, Europeiska eko- gemenskaps-Målet göraatt
nomiska gemenskapen och Euro- tillgänglig börlagstiftningen merpeiska atomenergigemenskapen, baraeftersträvas, inte ettgenom

ifrån konsolideringsarbe-systematisktmed beaktande slutsatserav
tillämpaocksåpresidiet för Europeiska rådets attte, utan genom
kriterierföljande riktlinjeri Edinburgh decem-11-12möte som

ber för rådstexter:1992 praktiska steg motom
formulering börhandlingensgemenskapslagstiñning-att göra

ochenkel, koncistydligare klar,och enklare, och en-en vara
törkortningar,tydig; onödigamed beaktande följande:av

"gemenskapsjargong" och
Riktlinjer kriterier för kvali-med

meningar böröverdrivet långa
tetskontroll utkasten till ge-av undvikas;
menskapslagstifining bör antas.

hänvisningar tillotydliga
sådana riktlinjer varkenTrots att lik-andra bör undvikastexterskulle bindande eller full-vara korshän-alltför mångasomständiga skulle de sträva mot att

visningar gör textensomgemenskapslagstiftningengöra
svårtörstâelig;

så tydlig, enkel, koncis och lätt-
i hand-förståelig de olika stadgandenamöjligt.som

konsekventa;lingen bör varariktlinjerDessa avseddaär att användas förbörtermsammatjäna referens för allasom organ beskriva enskilt be-ettattengagerade iär upprättaattsom
grepp;handlingar för interådet, bara

skyldigheterinom ochrådet självt rättigheterocksåutan
handlingen be-inom för demständigaDe representan- som

definieras;kommitté bör klartoch i syrmerhettemas rör
inom arbetsgruppema. utformashandlingen bör en-

standard kapitel, sek-Rådets ligtjuridiska byrå anmodas en
artiklar, stycken;tioner,använda dessa riktlinjer föratt
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handling bör tydligti inledningen lagstift-bör av mar-
ningen keras;motiveras i lättförstå-
eliga formuleringar;

handling ändraren som en.
stadganden tidigare handling bör inne-lag-ärsom av
stiftande hålla självständiga stadgan-karaktär bör undvi-

enbart stadgandenkas önsketänkande, politiska den utan
införlivas med denkanuttalanden; som

handling ändras;sominkonsekvens med existeran-
ilqañ-för handlingensdatumde lagstiftning bör undvikas 10.

och övergångsstad-trädandeliksom meningslös upprep-
Ändring, eventuelltgandenning stadganden. somav

tydligt.markerasbehövs börutvidgning eller upphävande
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"Översättning" språk:tydligttill klart ochett

RÅD"DE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
RÅDETS RESOLUTION

8den juni 1993av
språkligagemenskapslagstiftningens kvalitet"om

93/C 166/01

RÅDET BESLUTAR: RIKTLINJER

börgemenskapslagstift- Formuleringenatt vara
ningen tydlig och enkel. börså den, så Jargongupprättas att

meningarlångt inte användas. Ord,möjligt, kan förståssom av
korta.och stycken börochvar varaen,

Hänvisningar börgemenskapslagstift-2. att vara
exakta. Korshänvisningar börningen bör omarbetas systema-
endast användas där dettiskt så all lagstift-och ofta, äratt

ning inom område kan nödvändigt.förasett
samman, bör konse-Lagar vara

bör användasnedan upprättade kventa:att termsamma
riktlinjer företeelse,bör för beskrivaanvändas för att sammaupp-
rättande både i lag och igemenskapstexter, överens-av en ny
och stämmelse med befintliga lagar.

gemenskapstexteratt
alltid kontrolleras för att attse standard för utfonn-En
dessa riktlinjer följs.

bör användas.ning texterav

användasbörLagar
Önske-stifta lagar.endast för att

politiska uttalan-tänkande och
målsätt-den bör utelämnas, men

ningar kan med.tas

det möjligt börDär är
befintlig lagändring görasen av

medintehelt text,genom en ny
till-måste läsastexten som

med gammal.ensammans

då lagdatum10. Det en ny
tydligt.krafi markerasträder i bör
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