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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0813/2011, внесена от Catherine Abeguile Petiti, с френско 
гражданство, относно специалното положение на Бретан (Bretagne) в Loire-
Atlantique, Франция

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от предполагаемото незачитане на 
идентичността на Бретан (Bretagne), проявено от някои органи, по-специално 
френското министерство на вътрешните работи и министерство на екологията, като 
отбелязва, че доскоро не е било разрешено върху моторните превозни средства да се 
изобразяват знамето и гербът на Бретан. Тя счита, че незачитането на идентичността на 
това национално малцинство е в разрез с правото на Общността, по-специално Хартата 
на основните права. Следователно тя отправя искане да бъде прекратена тази 
дискриминация и въпросните органи да бъдат задължени например да дадат 
разрешение на жителите на Бретан да изобразяват знамето на Бретан и думите 
BRETAGNE/BREIZH върху своите моторни превозни средства

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз забранява каквато и да 
било форма на дискриминация въз основа на каквото и да било основание, например 
принадлежност към национално малцинство. Въпреки това, както е посочено в член 51, 
разпоредбите на Хартата са насочени към институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, а към държавите членки – единствено когато прилагат правото на 



PE490.974v01-00 2/2 CM\903759BG.doc

BG

Съюза.

Следвайки изискванията на Виенската конвенция на ООН за движението по пътищата1, 
всяко превозно средство в международно движение трябва да показва на задната си 
страна отличителен знак на държавата, в която е регистрирано. Този знак следва да 
бъде на бял фон с формата на елипса.

Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета относно признаването във вътрешния трафик на 
Общността на отличителния знак на държавата членка, в която са регистрирани 
моторни превозни средства и техните ремаркета2 изисква признаването на този знак, 
посочен в най-левия край на табелата с регистрационния номер на син фон и 
придружен с кръг с дванадесет жълти звезди.  

Въпреки това не съществува законодателство на ЕС относно показването на 
регионални флагове и символи на регистрационните табели на превозните средства.
Това е въпрос на уредба в националното законодателство.

Заключение
Законодателството на ЕС не възпрепятства показването на регионални флагове и 
символи на превозното средство, доколкото това не засяга регистрационния номер или 
отличителен знак. Възможно е обаче да има приложими национални ограничения за 
показването на флагове и символи. Тъй като този въпрос не попада в обхвата на 
правото на Съюза, не се прилага Хартата на основните права.

                                               
1 Конвенция на ООН за движението по пътищата, приета във Виена на 8 ноември 1968 г. 
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
2 ОВ L 299, 10.11.1998 г., стр. 1


