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Θέμα: Αναφορά 0813/2011 της Catherine Abeguile Petiti, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ιδιαίτερη κατάσταση της Βρετάνης στην περιοχή Loire-Atlantique της Γαλλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει την εικαζόμενη έλλειψη σεβασμού για την ταυτότητα της 
Βρετάνης που επιδεικνύεται από ορισμένες αρχές, ιδίως το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών 
και το Υπουργείο Οικολογίας, παρατηρώντας ότι, μέχρι πρόσφατα, δεν επιτρεπόταν η 
ανάρτηση της σημαίας και των συμβόλων της Βρετάνης στα μηχανοκίνητα οχήματα. Θεωρεί 
ότι η έλλειψη σεβασμού προς την ταυτότητα της εν λόγω εθνικής μειονότητας αντιβαίνει στο 
κοινοτικό δίκαιο, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, ζητεί να 
μπει τέλος σε αυτήν τη διάκριση και να υποχρεωθούν, για παράδειγμα, οι εν λόγω αρχές να 
επιτρέπουν στους Βρετόνους να αναρτούν τη σημαία της Βρετάνης και τις λέξεις 
BRETAGNE/BREIZH στα χερσαία μηχανοκίνητα οχήματά τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει 
κάθε διάκριση λόγω ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας. Όπως όμως αναφέρεται στο 
άρθρο 51, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. 

Βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση της Βιέννης για την οδική 
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κυκλοφορία του 1968 στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών1, κάθε όχημα σε διεθνή κυκλοφορία 
φέρει στο πίσω μέρος το διακριτικό σήμα του κράτους στο οποίο είναι ταξινομημένο. Το εν 
λόγω σήμα θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε λευκό φόντο ελλειπτικού σχήματος.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2411/98 του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση 
στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία του διακριτικού σημείου του κράτους μέλους εγγραφής2

απαιτείται η αναγνώριση ενός τέτοιου σημείου που τοποθετείται στο αριστερό άκρο της 
πινακίδας σε φόντο κυανού χρώματος συνοδευόμενο από έναν κύκλο με δώδεκα κίτρινους 
αστέρες.  

Δεν υπάρχει, ωστόσο, νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ανάρτηση περιφερειακών σημαιών 
και συμβόλων στις πινακίδες των οχημάτων. Πρόκειται για θέμα που υπάγεται στην εθνική 
νομοθεσία. 

Συμπέρασμα 
Η νομοθεσία της ΕΕ δεν απαγορεύει την ανάρτηση περιφερειακών σημαιών και συμβόλων σε 
ένα όχημα εφόσον αυτό δεν επηρεάζει την πινακίδα ή κάποιο διακριτικό σήμα. Ενδέχεται, 
ωστόσο, να ισχύουν περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την ανάρτηση σημαιών και 
συμβόλων. Δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της 
Ένωσης, δεν εφαρμόζεται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

                                               
1 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την οδική κυκλοφορία που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 
1968 (http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
2 ΕΕ L 299 της 10.11.1998, σ. 1


