
CM\903759DA.doc PE490.974v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.5.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0813/2011 af Catherine Abeguile Petiti, fransk statsborger, om den 
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1. Sammendrag

Andrageren klager over den påståede manglende respekt for den bretonske identitet fra visse 
myndigheders side, specielt det franske indenrigsministerium og det franske 
miljøministerium, idet hun hævder, at det indtil for nylig ikke var tilladt at vise det bretonske 
flag eller bretonske symboler på biler. Hun mener, at manglende respekt for denne nationale 
minoritet krænker fællesskabslovgivningen, især chartret om grundlæggende rettigheder. Hun 
anmoder derfor om, at denne diskrimination bringes til ophør, og at nævnte myndigheder 
forpligtes til at tillade, at bretonerne benytter det bretonske flag og teksten 
BRETAGNE/BREIZH på deres motorkøretøjer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Artikel 21 i EU's charter om grundlæggende rettigheder forbyder enhver forskelsbehandling 
på grund af tilhørsforhold til et nationalt mindretal. Som det imidlertid fremgår af artikel 51 er 
bestemmelserne i chartret rettet mod Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer 
samt til medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten. 

I henhold til bestemmelserne i FN-Wienerkonventionen om vejtrafik1 skal ethvert køretøj i 
                                               
1 FN's konvention om vejtrafik undertegnet i Wien den 8. november 1968 
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international trafik på bagsiden bære et tegn, der viser, hvilken medlemsstat det er registreret 
i. Dette tegn skal være på en hvid baggrund og have en elliptisk form.

I Rådets forordning (EF) nr. 2411/98 om gensidig anerkendelse af registreringslandets 
kendingsbogstaver for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ved kørsel inden for 
Fællesskabet1 stilles der krav om anerkendelse af kendingsbogstaver, som er anbragt yderst til 
venstre på nummerpladen på en blå baggrund og omgivet af en cirkel af 12 gule stjerner. 

Der findes imidlertid ingen EU-lovgivning om visning af regionale flag og symboler på 
køretøjers nummerplader. Dette anliggende henhører under national lovgivning. 

Konklusion 
EU-lovgivningen forhindrer ikke visning af regionale flag og symboler på køretøjer, så længe 
dette ikke har betydning for nummerpladen eller kendingsbogstaverne. Der kan imidlertid 
være nationale begrænsninger med hensyn til visning af flag og symboler. Da dette spørgsmål 
ikke henhører under EU-rettens anvendelsesområde, finder chartret om grundlæggende 
rettigheder ikke anvendelse."

                                                                                                                                                  
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
1 EFT L 299 af 10.11.1998, s. 1.


