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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0813/2011, którą złożyła Catherine Abeguile Petiti (Francja) w 
sprawie szczególnej sytuacji dotyczącej tożsamości bretońskiej w 
departamencie Loire-Atlantique (Loara Atlantycka) we Francji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję informuje o rzekomym braku poszanowania tożsamości bretońskiej, jaki 
okazują niektóre władze, a przede wszystkim francuski minister spraw wewnętrznych 
i minister ekologii. Zauważa ona, że do niedawna nie wolno było umieszczać bretońskiej flagi 
i bretońskich symboli na pojazdach silnikowych. Uznaje ona, że brak poszanowania 
tożsamości tej mniejszości narodowej jest sprzeczny z prawem wspólnotowym, a szczególnie 
z kartą praw podstawowych. Dlatego domaga się ona położenia kresu tej dyskryminacji oraz 
zobligowania rzeczonych władz do zezwolenia Bretończykom na wywieszanie flagi 
bretońskiej oraz na umieszczanie słów BRETANIA/BREIZH na ich pojazdach silnikowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zabrania się wszelkiej dyskryminacji 
opartej na przynależności do mniejszości narodowej. Jednak, jak określono w art. 51, 
postanowienia karty mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych 
Unii oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. 
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Zgodnie z wymogami konwencji wiedeńskiej Narodów Zjednoczonych o ruchu drogowym1

każdy pojazd samochodowy w ruchu międzynarodowym jest zaopatrzony z tyłu w znak 
wyróżniający państwo, w którym jest zarejestrowany. Znak taki powinien być zamieszczony 
na białym tle mającym formę elipsy.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2411/98 w sprawie uznawania w ruchu 
wewnątrzwspólnotowym znaków wyróżniających państwo członkowskie, w którym 
zarejestrowano pojazdy silnikowe i ich przyczepy2, wprowadzono wymóg uznawania takiego 
znaku umieszczonego w skrajnej lewej części tablicy rejestracyjnej na niebieskim tle wraz z 
dołączonym okręgiem z dwunastu gwiazd. 

Nie istnieje jednak prawodawstwo UE dotyczące umieszczania flag regionalnych i znaków na 
tablicach rejestracyjnych pojazdów. Kwestia ta podlega ustawodawstwu krajowemu. 

Wniosek 
Prawodawstwo UE nie zabrania umieszczania flag regionalnych i znaków na pojazdach, o ile 
nie ma to wpływu na tablicę rejestracyjną lub znak wyróżniający. W tym przypadku mogą 
jednak mieć zastosowanie krajowe ograniczenia dotyczące umieszczania flag i znaków. W 
związku z tym, że przedmiotowa sprawa nie podlega prawodawstwu Unii, karta praw 
podstawowych nie ma do niej zastosowania.

                                               
1Konwencja Narodów Zjednoczonych o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. 
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
2Dz.U. L 299 z 10.11.1998, s. 1.


