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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0791/2011, του Mikel Basabe Kortabarria, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αδυναμία χρήσης της βασκικής γλώσσας με την ευκαιρία μίας 
εκδήλωσης που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Victoria-
Gasteiz, στη Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικαλείται το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις 
δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τη χρήση των 
περιφερειακών γλωσσών και καταγγέλλει την αδυναμία χρήσης της βασκικής γλώσσας στην 
εκδήλωση με τίτλο «Βιοποικιλότητα – Είμαστε μέρος ενός συνόλου», που πραγματοποιήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων από τις 
25 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου 2011. Ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο η 
ισπανική γλώσσα για την εν λόγω εκστρατεία και ότι αυτό αντιβαίνει στην κοινοτική 
νομοθεσία και στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της εν λόγω περιοχής της Ισπανίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 16 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Για την επικοινωνία της, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις 23 επίσημες γλώσσες εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Βασίλειο της Ισπανίας, η εκστρατεία για τη βιοποικιλότητα 
πραγματοποιήθηκε στην ισπανική/καστιλλιάνικη γλώσσα. 

Η συμφωνία διοικητικού κανονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Βασιλείου 
της Ισπανίας, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τη χρησιμοποίηση των επιπλέον 
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γλωσσών (ΕΕ C αριθ. 73/14 της 25ης Μαρτίου 2006), ισχύει αποκλειστικά για τις γραπτές 
ανακοινώσεις των πολιτών προς την Επιτροπή σε μία από τις γλώσσες που είναι επίσημα 
αναγνωρισμένες από το Ισπανικό Σύνταγμα (μεταξύ των οποίων και η βασκική γλώσσα), 
αλλά όχι για διαφημιστικές εκστρατείες αυτού του τύπου όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις 23 επίσημες γλώσσες εργασίας κατά την 
επικοινωνία της, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα την πολιτική υπέρ των περιφερειακών και 
μειονοτικών γλωσσών, όπως θεμελιώνεται στο άρθρο 22 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, το οποίο αναφέρει: «Η Ένωση σέβεται την πολιτισμική, θρησκευτική και 
γλωσσική πολυμορφία».


