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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl kai kurių Prancūzijos valdžios institucijų, būtent Vidaus 
reikalų ministerijos ir Ekologijos ministerijos, tariamos nepagarbos Bretanės tapatumui ir 
teigia, kad dar visai neseniai nebuvo leidžiama automobilių žymėti Bretanės vėliava ir 
Bretanės simboliais. Peticijos pateikėja mano, kad nepagarba šiai tautinei mažumai 
prieštarauja Bendrijos teisės aktams, būtent Pagrindinių teisių chartijai. Todėl peticijos 
pateikėja prašo nutraukti tokią diskriminaciją ir, pavyzdžiui, įpareigoti minėtas valdžios 
institucijas leisti bretonams savo variklines sausumos kelių transporto priemones žymėti 
Bretanės vėliava su įrašais „BRETAGNE/BREIZH“.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje draudžiama bet kokia 
diskriminacija dėl priklausymo tautinei mažumai. Tačiau, kaip nurodyta Chartijos 
51 straipsnyje, šios Chartijos nuostatos skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir 
agentūroms bei valstybėms narėms tais atvejais, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę. 
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Pagal Jungtinių Tautų Vienos kelių eismo konvencijoje1 nustatytus reikalavimus kiekvienos 
tarptautiniam eismui naudojamos transporto priemonės gale turi būti pažymėtas skiriamasis 
valstybės, kurioje ši transporto priemonė registruota, ženklas. Šis ženklas turėtų būti 
pažymėtas ant balto elipsės formos pagrindo.

Tarybos reglamente (EB) Nr. 2411/98 dėl valstybių narių, kuriose yra registruotos transporto 
priemonės ir jų priekabos, skiriamųjų ženklų pripažinimo vykstant Bendrijos vidaus eismui2

reikalaujama pripažinti šį ženklą, kuris pažymėtas registracinio numerio ženklo kairėje pusėje 
mėlyname plote ir apsuptas dvylika geltonų žvaigždučių.

Tačiau nėra jokio ES teisės akto dėl regionų vėliavų ir transporto priemonių valstybinio 
numerio ženklų žymėjimo. Šiam klausimui taikomi nacionalinės teisės aktai.

Išvada 
Pagal ES teisės aktus ant transporto priemonių nedraudžiama žymėti regionų vėliavų ir 
simbolių, jeigu tai neturi poveikio valstybiniam registracijos ženklui ar skiriamajam ženklui. 
Vis dėlto vėliavų ir simbolių žymėjimui gali būti taikomi nacionaliniai apribojimai. Šis 
klausimas nepatenka į Sąjungos teisės taikymo sritį, todėl Pagrindinių teisių chartija jam 
netaikoma.“

                                               
1 1986 m. lapkričio 8 d. Vienoje priimta Jungtinių Tautų Kelių eismo konvencija 
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
2 OL L 299, 1998 11 10, p. 1.


