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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0791/2011 af Mikel Basabe Kortabarria, spansk statsborger, om 
manglende brug af det baskiske sprog i forbindelse med Kommissionens 
afholdelse af en begivenhed i Victoria-Gasteiz i Baskerlandet i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren påkalder sig artikel 22 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og Det Europæiske Råds udtalelser af 13. juni 2005 om brugen af regionale sprog 
og klager over, at det baskiske sprog ikke blev benyttet i forbindelse med en kampagne, der 
var organiseret af Kommissionen i Baskerlandets hovedstad fra den 25. januar til den 6. 
februar 2011 om emnet "Biodiversitet: Vi er en del af et hele". Han hævder, at der kun blev 
anvendt spansk i denne kampagne, og han mener, at dette strider imod 
fællesskabslovgivningen og krænker en af befolkningens grundlæggende rettigheder i denne 
spanske region.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

"Kommissionen kommunikerer på EU's 23 officielle sprog og arbejdssprog. I Kongeriget 
Spanien blev biodiversitetskampagnen ført på catalansk.

Den administrative ordning, som blev indgået af Kommissionen og Kongeriget Spanien den 
21. december 2005, om anvendelse af supplerende sprog (EUT C 73/14 af 25. marts 2006) 
finder udelukkende anvendelse på skriftlige henvendelser til Kommissionen fra borgere ved 
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anvendelse af et af de sprog, der er anerkendt i den spanske forfatning (bl.a. baskisk), men 
finder ikke anvendelse på den form for kampagne, der er tale om.

Konklusion

Kommissionen vil fortsat kommunikere på 23 officielle sprog og arbejdssprog. og opretholde 
en positiv politik over for regionale sprog og mindretalssprog som fastsat i artikel 22 i Den 
Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, hvori følgende er fastsat: 
"Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed".


