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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0813/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Catherine 
Abeguile Petiti, par īpašo Bretaņas situāciju Atlantijas Luārā Francijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par dažu valsts iestāžu, jo īpaši Francijas Iekšlietu ministrijas 
un Ekoloģijas ministrijas, cieņas trūkumu pret Bretaņas identitāti, norādot, ka līdz šim uz 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem nav ļauts attēlot Bretaņas karogu un Bretaņas simbolus. 
Viņa uzskata, ka necieņa pret šīs nacionālās minoritātes identitāti ir pretrunā Kopienas tiesību 
aktiem, īpaši Pamattiesību hartai. Tādēļ viņa lūdz, lai šāda diskriminācija tiktu pārtraukta un 
minētajām iestādēm būtu pienākums, piemēram, ļaut bretoņiem uz saviem mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem izvietot Bretaņas karogu un vārdus BRETAGNE/BREIZH.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pants nepieļauj nekāda veida diskrimināciju, 
tostarp arī diskrimināciju, pamatojoties uz piederību nacionālajai minoritātei. Tomēr 51. pantā 
ir norādīts, ka šīs Hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām, birojiem un 
aģentūrām un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus.

Ņemot vērā prasības ANO Vīnes konvencijā par ceļu satiksmi1, visiem starptautiskās 
                                               
1 Vīnē 1968. gada 8. novembrī pieņemtā ANO Konvencija par ceļu satiksmi 
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
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satiksmes transportlīdzekļiem uz transportlīdzekļa aizmugurējās daļas jābūt valsts, kurā tas ir 
reģistrēts, atšķirības zīmei. Šai zīmei jābūt uz balta elipses formas fona.

Padomes Regula (EK) Nr. 2411/98 par reģistrācijas dalībvalsts pazīšanas zīmes atzīšanu 
Kopienas iekšējā satiksmē1 nosaka šādas zīmes atzīšanu, paredzot, ka tā jāizvieto uz numura 
zīmes pašā kreisajā malā uz zila fona un jāpapildina ar apli, kurā ir 12 dzeltenas zvaigznes.

Taču nav ES tiesību aktu par reģionālo karogu un simbolu attēlošanu uz transportlīdzekļu 
numura zīmēm. Uz šo jautājumu attiecas valstu tiesību akti.

Secinājums
ES tiesību akti neliedz uz transportlīdzekļa izvietot reģionālos karogus un simbolus, ja vien tie 
neietekmē transportlīdzekļa numura zīmi vai kādu atšķirības zīmi. Taču attiecībā uz karogu un 
simbolu attēlošanu drīkst piemērot valsts ierobežojumus. Tā kā šis jautājums neietilpst 
Savienības tiesību aktos, uz to neattiecas Pamattiesību harta.

                                               
1 OV L 299, 10.11.1998., 1. lpp.


