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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0863/2006, внесена от Alida Massa Savarino, с италианско 
гражданство, относно инцидент, свързан с предполагаема 
дискриминация на основата на националност, който е настъпил на 
границата между Швейцария и Германия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира по повод на инцидент, свързан с предполагаема 
дискриминация спрямо нейното семейство на основата на националност, който е 
настъпил в Schafausen, когато, при напускане на швейцарската територия, тя е била 
помолена да представи своето свидетелство за управление на МПС. Отказът на
граничните служители да признаят заместващ документ за целите на пътуване в 
чужбина довел до това, че вносителката на петицията била принудена да плати 
значителна глоба, като същевременно била подложена на унизително отношение. 
Вносителката на петицията посочва, че отговорни за този инцидент са германските 
органи, които в английския текст на петицията тя погрешно нарича нидерландските 
органи. Съответно тя иска да се предприемат действия за предотвратяване на подобно 
дискриминационно отношение, което според нея е потенциална пречка за свободното
на движение на хора на територията на Съюза.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 март 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 март 2007 г.

Вносителката на петицията твърди, че когато тя и нейният съпруг преминавали през 
границата между Швейцария и Германия през юли 2006 г., те представили паспортите 



CM\777450BG.doc 2/4 PE396.601v03-00

BG

си на германските органи. Освен това, нейният съпруг, който шофирал, е бил помолен 
да покаже своето свидетелство за управление на МПС. Тъй като обаче неговото 
свидетелство за управление на МПС е било в процес на подновяване в този момент, той 
представил на германските органи заместващ документ, който в Италия се смята за 
равнозначен на свидетелство за управление на МПС. Тогава те били уведомени, че този 
документ е невалиден в чужбина и че трябва да платят глоба от 500 евро. Вносителката 
на петицията се оплаква, че германските органи настояли глобата да бъде платена на 
място, придружили съпруга й до най-близкия банкомат и като цяло се отнесли с тях по 
непристоен начин, който тя характеризира като расистки.

Петицията не посочва точните подробности за това, което се е случило на границата (и 
по-конкретно дали свидетелството за управление на МПС е било поискано, за да се 
провери дали те имат право да влязат в Германия, или дали имат право да управляват 
МПС в Германия, и освен това дали глобата е била наложена за неспазване на 
германските правила за влизане на чужденци в страната, или за неспазване на 
правилата, според които водачите на МПС са задължени да притежават 
свидетелство за управление на МПС).

Тази информация е необходима, за да могат службите на Комисията да установят дали 
германските органи са нарушили правото на Общността, както е изложено по-долу:

Що се отнася до правото на граждани на Съюза да влязат в държава-членка, 
действащото законодателство на Общността (Член 5, параграф 1 от Директива 
2004/38/EО1) гласи, че без да се засягат разпоредбите относно документите за пътуване, 
приложими при контрола на държавните граници, държавите-членки дават на 
гражданите на Съюза разрешение да влизат на тяхна територия с валидна карта за 
самоличност или паспорт. Изискването да се представя свидетелство за управление на 
МПС в допълнение към валидния паспорт с цел да се установи, че въпросният 
гражданин на Съюза има право да влезе в Германия, и следователно налагането на 
глоба за непредставяне на допълнителен документ, непредвиден от правото на 
Общността, би било в противоречие с правото на Общността.

Що се отнася до задължението на водачите на МПС да притежават свидетелство за 
управление на МПС и евентуалните последици от неспазването на това изискване, 
правото на Общността (член 1, параграф 2 от Директива 91/439/EИО2) постановява, че 
„свидетелствата за управление, издадени от държавите-членки, се признават взаимно“. 
Трябва обаче да се подчертае, че притежателите на свидетелства за управление на МПС 
от ЕС, за които това законодателство се отнася, са лицата, които живеят постоянно в 
държава-членка, различна от държавата, в която са взели шофьорския си изпит. Това 
очевидно не се отнася до случая със съпруга на вносителката на петицията, който е 
преминал границата между Швейцария и Германия в качеството си на турист.

                                               
1 Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 

правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки.

2 Директива 91/439/EИО на Съвета от 29 юли 1991 г. относно свидетелствата за управление на 
моторни превозни средства.
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Правото на Общността относно свидетелствата за управление на МПС следователно не 
може да се приложи и ситуацията трябва да се анализира от гледна точка на 
Международната конвенция от Виена от 8 ноември 1968 г. относно пътния трафик. 
Член 41 от нея постановява, че националните и международни свидетелства за 
управление на МПС могат да бъдат признавани от договарящите се страни (Германия и 
Италия са такива), но не и заместващи документи.

В заключение, неприкосновеността на човешкото достойнство и задължението то да се 
уважава и защитава е заложено в член 1 на Хартата за основните права на ЕС. Съгласно 
член 51 от нея клаузите на хартата се отнасят до държавите-членки, когато те прилагат 
правото на Съюза.

Същото се отнася за случаите, когато националните органи на държавите-членки 
извършват проверки на границите.

Всъщност Регламент (EО) № 562/2006 за създаване на Кодекс на Общността за режима 
на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) определя 
задължението на граничната охрана при изпълнение на своите задължения да зачита 
изцяло човешкото достойнство и изисква всички мерки, които тя предприема при 
изпълнение на задълженията си, да съответстват на преследваните цели (член 6 
„Извършване на гранични проверки“).

Практическото ръководство за граничната охрана1 (Шенгенско ръководство)
допълнително уточнява, че основните права, заложени в Европейската конвенция за 
човешките права и Хартата за основните права на Европейския съюз, трябва да бъдат 
гарантирани за всяко лице, което желае да пресече държавни граници. Граничният 
контрол трябва изрично и напълно да спазва забраната за жестоко и унизително 
отношение и забраната за дискриминация. По-специално, граничната охрана е длъжна 
при изпълнение на своите задължения да зачита изцяло човешкото достойнство и да не 
дискриминира лицата на основание пол, раса или етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Всички мерки, които 
предприема при изпълнение на задълженията си, трябва да съответстват на 
преследваните цели.

Освен това всички пътуващи имат право да бъдат информирани относно характера на 
граничния контрол, както и на дружелюбно и вежливо отношение, в съответствие с 
действащото международно, общностно и национално законодателство.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Съгласно заключенията при първото обсъждане в комисията по петиции в началото на 
2008 г., на 15 септември 2008 г .  Комисията изпрати писмо до вносителката на 
петицията с молба за допълнителна информация, която е необходима за извършване на 

                                               
1 Препоръка на Комисията от 6 ноември 2006 г. за създаване на общо „Практическо ръководство 

за граничната охрана (Шенгенско ръководство)“, което да бъде използвано от компетентните 
органи на държавите-членки при извършване на граничен контрол на лицата — C(2006) 5186 
окончателен.
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анализ относно това дали общностното право е било спазено в случая, описан от 
вносителката.

Веднага, след като получи отговор, Комисията ще извърши оценка на новата 
информация и ще информира Парламента относно установените факти.

5. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Както е посочено от Комисията в предишните й съобщения до Европейския парламент, 
на Комисията са необходими повече подробности за характера на инцидента на 
границата между Швейцария и Германия, които да й дадат възможност да прецени дали 
германските органи са действали в съответствие с общностното право.

На 15 септември 2008 г. Комисията е изпратила писмо до вносителката на петицията с 
молба за допълнителна информация относно това дали свидетелството за управление 
на МПС на съпруга й е било поискано, с цел да се провери дали той е имал право да 
влезе в Германия или дали е имал право да управлява автомобил в Германия, както и 
дали глобата е била наложена за неспазване на германските правила за влизане на 
чужденци в страната или за неспазване на правилата, според които водачите на МПС са 
задължени да носят в себе си свидетелство за управление на МПС.

Комисията все още не е получила отговор от вносителката на петицията.
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