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Tárgy: Catherine Abeguile Petiti francia állampolgár által benyújtott 0813/2011. 
számú petíció a franciaországi Loire-Atlantique (Bretagne) sajátos 
helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy egyes hatóságok, mint a francia belügyminisztérium és 
a környezetvédelmi minisztérium, állítólag nem tartják tiszteletben Bretagne 
azonosságtudatát, továbbá azt állítja, hogy mind a mai napig tilos a gépjárműveken breton 
zászlót vagy breton jelképeket elhelyezni. Véleménye szerint az, hogy nem tartják tiszteletben 
az említett nemzeti kisebbség azonosságtudatát, ellentétes a közösségi jogszabályokkal, 
különösen az Alapjogi Chartával. Ezért kéri, hogy számolják fel ezt a hátrányos 
megkülönböztetést, valamint hogy az említett hatóságokat kötelezzék annak engedélyezésére, 
hogy a bretonok gépjárműveiken BRETAGNE/BREIZH felirattal elhelyezhessék a breton 
lobogót.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke tiltja a mindennemű, például nemzeti 
kisebbséghez tartozás alapján történő megkülönböztetést. Az 51. cikk szerint azonban a charta 
rendelkezéseinek címzettjei az Unió intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei, valamint 
a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. 
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Az Egyesült Nemzetek közúti közlekedésről szóló bécsi egyezményének1 követelményei 
alapján a nemzetközi forgalomban részt vevő minden gépjárművet el kell látni hátul a 
nyilvántartó állam jelzésével. Az ilyen jelzést ellipszis alakú fehér alapra kell festeni.
A nyilvántartásba vevő tagállam államjelzésének a Közösségen belüli forgalomban történő 
elismeréséről szóló 2411/98/EK tanácsi rendelet2 előírja a rendszámtábla bal szélső részén 
kék mezőben 12 sárga csillag között feltüntetett ilyen jelzés elismerését.
  
A regionális zászlóknak és szimbólumoknak a járművek rendszámtábláján történő 
feltüntetéséről azonban nincs uniós jogszabály. Erre a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. 

Következtetés 
Az uniós jogszabályok nem akadályozzák a regionális zászlók és szimbólumok feltüntetését a 
járműveken, mindaddig, amíg ez nem érinti a rendszámtáblát vagy egy megkülönböztető jelet. 
A zászlók és szimbólumok feltüntetésére azonban nemzeti korlátozások vonatkozhatnak. 
Mivel ez a kérdés nem tartozik az uniós jog hatálya alá, az Alapjogi Charta nem 
alkalmazandó.

                                               
1 Az Egyesült Nemzetek közúti közlekedésről szóló, 1968. november 8-i bécsi egyezménye 
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
2 HL L 299., 1998.11.10., 1. o.


