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Ref.: Petiția nr. 0813/2011, adresată de Catherine Abeguile Petiti, de cetățenie franceză, 
privind situația specifică din Bretania, din departamentul Loire-Atlantique, Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă presupusa lipsă de respect față de identitatea Bretaniei, manifestată de 
anumite autorități, precum Ministerul de Interne și Ministerul Ecologiei din Franța, aceasta 
susținând că, până de curând, nu era permisă aplicarea pe autovehicule a drapelului breton sau 
a simbolurilor bretone. Aceasta susține că lipsa de respect față de identitatea acestei populații 
minoritare contravine legislației comunitare, inclusiv Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene. Prin urmare, petiționara solicită să se pună capăt acestui tratament 
discriminatoriu și de exemplu, ca aceste autorități să fie obligate să permită bretonilor 
utilizarea în autovehiculele acestora a drapelului Bretaniei cu mențiunile BRETAGNE/BREIZH.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice orice formă de 
discriminare bazată pe apartenența la o minoritate națională. În schimb, conform articolului 51, 
dispozițiile Cartei se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, precum 
și statelor membre, numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. 

După cum se prevede în Convenția ONU de la Viena privind circulația rutieră1, toate 
                                               
1 Convenția Națiunilor Unite privind circulația rutieră, adoptată la Viena, la 8 noiembrie 1968 



PE490.974v01-00 2/2 CM\903759RO.doc

RO

autovehiculele care participă la traficul internațional sunt prevăzute în partea din spate cu un 
semn distinctiv al statului de înmatriculare. Acest semn ar trebui să fie pe un fundal alb de 
formă eliptică.

Regulamentul (CE) nr. 2411/98 al Consiliului privind recunoașterea în cadrul traficului 
intracomunitar a semnului distinctiv al statului membru în care sunt înmatriculate 
autovehiculele și remorcile acestora1 impune recunoașterea acestui semn plasat pe partea 
stângă a plăcuței de înmatriculare, pe fond albastru și înconjurat de un cerc format din 
douăsprezece stele galbene.

Nu există, în schimb, nicio legislație a UE privind aplicarea de drapele și simboluri regionale 
pe plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor. Acest lucru se supune legislației naționale. 

Concluzie

Legislația UE nu interzice aplicarea de drapele și simboluri regionale pe un autovehicul atât 
timp cât acest lucru nu afectează plăcuța de înmatriculare sau un alt semn distinctiv. Cu toate 
acestea, pot fi impuse restricții la nivel național în ceea ce privește aplicarea de drapele și 
simboluri. Întrucât cazul în discuție nu intră în sfera de aplicare a dreptului Uniunii, Carta 
drepturilor fundamentale nu se aplică.

                                                                                                                                                  
(http://www.unece.org/trans/conventn/Conv_road_traffic_EN.pdf).
1 JO L 299, 10.11.1998, p. 1.


