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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0863/2006 af Alida Massa Savarino, italiensk statsborger, om en 
episode på grænsen mellem Schweiz og Tyskland med påstået forskelsbehandling 
på grund af nationalitet

1. Sammendrag

Andrageren klager over en episode ved Schafausen, hvor hendes familie angiveligt blev udsat 
for forskelsbehandling på grund af nationalitet, da hun blev bedt om at vise sit kørekort, da 
hun skulle forlade Schweiz. Grænsevagterne nægtede at acceptere et andet dokument med 
henblik på udlandsrejse, hvorefter andrageren skulle betale en stor bøde og blev udsat for 
ydmygende behandling. Andrageren anfører, at de ansvarlige var de tyske myndigheder (som 
hun fejlagtigt henviser til i den engelske version af andragendet som de nederlandske 
myndigheder). Hun beder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind for at forhindre sådan 
forskelsbehandling, som ifølge hende potentielt udgør en hindring for den frie bevægelighed i 
Den Europæiske Union.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. marts 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Andrageren hævder, at da hun og hendes mand i juli 2006 krydsede grænsen mellem 
Schweiz og Tyskland, foreviste de deres pas for de tyske myndigheder. Desuden blev hendes 
mand, som førte bilen, bedt om at forevise sit kørekort. Da hans italienske kørekort på det 
pågældende tidspunkt var ved at blive fornyet, foreviste han et andet dokument, som i Italien 
svarede til et kørekort, for de tyske myndigheder. De fik at vide, at et sådant dokument ikke 
var gyldigt i udlandet, og at de skulle betale en bøde på EUR 500. Andrageren klager over, at 
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de tyske myndigheder insisterede på, at bøden blev betalt på stedet, at de ledsagede hendes 
mand til den nærmeste pengeautomat og generelt behandlede dem på en uværdig måde, som 
hun betegner som racistisk.

Andrageren giver os ikke præcise detaljer om, hvad der skete ved grænsen (primært, om 
forevisningen af kørekortet blev krævet med henblik på at kontrollere, om de havde ret til at 
rejse ind i Tyskland, eller kontrollere, om de havde ret til at føre en bil her, og om bøden blev 
pålagt for manglende overholdelse af de tyske regler om udlændinges indrejse i landet eller af 
reglerne om pligt til, at førere bærer et kørekort på sig).

Disse oplysninger er nødvendige for, at Kommissionens tjenestegrene kan undersøge, 
hvorvidt de tyske myndigheder overtrådte fællesskabsretten som beskrevet nedenfor:

Hvad angår unionsborgeres ret til indrejse i en medlemsstat, fastslår gældende fællesskabsret 
(Artikel 5, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF1), at uden at dette berører de bestemmelser for 
rejsedokumenter, der gælder ved national grænsekontrol, giver medlemsstaterne 
unionsborgere, der er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas, ret til indrejse på deres 
område. Et krav om at forevise et kørekort ud over et gyldigt pas med henblik på at fastslå, 
om den pågældende unionsborger har ret til indrejse i Tyskland, og en efterfølgende bøde for 
ikke at kunne fremvise et yderligere dokument, der ikke er nævnt i fællesskabsretten, ville 
være i strid med fællesskabsretten.

Hvad angår føreres pligt til at bære et kørekort på sig og de eventuelle konsekvenser af ikke at 
gøre det, fastslår fællesskabsretten (artikel 1, stk. 2, i direktiv 91/439/EØF2), at "de kørekort, 
som medlemsstaterne udsteder, anerkendes gensidigt". Det skal dog understreges, at de 
indehavere af EU-kørekort, som denne bestemmelse vedrører, er personer, som bosætter sig i 
en anden medlemsstat end den, hvor de har bestået en køreprøve. Det er tydeligvis ikke 
tilfældet med andragerens mand, som var turist på grænsen mellem Schweiz og Tyskland.
Fællesskabsbestemmelserne om kørekort finder således ikke anvendelse, og situationen skal 
vurderes i henhold til Wienerkonventionen af 8. november 1968 om vejtrafik. Artikel 41 i 
denne konvention fastsætter, at nationale og internationale kørekort kan anerkendes blandt de 
kontraherende parter (hvilket Tyskland og Italien er), men ikke erstatningsdokumenter.

Endelig er den menneskelige værdigheds ukrænkelighed og pligten til at respektere og 
beskytte den omfattet af artikel 1 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. I henhold til 
artikel 51 er bestemmelserne i chartret rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-
retten.

Det er tilfældet, når medlemsstaternes nationale myndigheder foretager grænsekontrol.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 

familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
2 Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort.
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Forordning (EF) 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers 
grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) fastsætter en forpligtelse til, at grænsevagter under 
udførelsen af deres opgaver fuldt ud respekterer den menneskelige værdighed, og at de 
foranstaltninger, der træffes under udførelsen af opgaverne, står i rimeligt forhold til 
foranstaltningernes mål (artikel 6 "Ind- og udrejsekontrol").

Håndbog for grænsevagter1 (Schengen-håndbogen) fastslår endvidere, at enhver person, som 
ønsker at krydse grænserne, skal garanteres grundlæggende rettigheder, som er omfattet af 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Grænsekontroller skal navnlig fuldt ud overholde forbuddet mod 
umenneskelig og nedværdigende behandling og forbuddet mod forskelsbehandling. 
Grænsevagter skal under udførelsen af deres opgaver i særdeleshed fuldt ud respektere den 
menneskelige værdighed og må ikke udøve forskelsbehandling mod personer på grund af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Enhver 
foranstaltning, der træffes under udførelsen af deres opgaver, skal stå i rimeligt forhold til 
foranstaltningens mål.

Endvidere har alle rejsende ret til at blive informeret om kontrollens karakter og til en 
professionel, venlig og høflig behandling i overensstemmelse med gældende international, 
europæisk og national lov."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2008.

"I overensstemmelse med konklusionerne af den indledende drøftelse i Udvalget for 
Andragender i begyndelsen af 2008 sendte Kommissionen den 15. september 2008 et brev til 
andrageren med anmodning om yderligere oplysninger med henblik på at analysere, hvorvidt 
fællesskabsretten blev overholdt på behørig vis i andragerens sag.

Kommissionen vil, så snart den modtager et svar, foretage en vurdering af de nye oplysninger 
og underrette Parlamentet om resultatet heraf."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Som Kommissionen anførte i sine tidligere meddelelser til Europa-Parlamentet, er det 
nødvendigt med flere oplysninger om, hvad der skete ved grænsen mellem Schweiz og 
Tyskland, for at Kommissionen kan vurdere, om de tyske myndigheder handlede i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Kommissionen sendte den 15. september 2008 en skrivelse til andrageren, hvori den 
anmodede hende om at oplyse, hvorvidt forevisningen af hendes mands kørekort blev krævet 
med henblik på at kontrollere, om de havde ret til at rejse ind i Tyskland, eller kontrollere, om 
han havde ret til at føre en bil her, og om bøden blev pålagt for manglende overholdelse af de 
tyske regler om udlændinges indrejse i landet eller af reglerne om pligt til, at førere bærer et 
kørekort på sig.

                                               
1 Kommissionens henstilling af 6. november 2006 om indførsel af en fælles "håndbog for grænsevagter 

(Schengenhåndbog)", der skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder, når de foretager 
ind- og udrejsekontrol af personer - C(2006)5186.



PE396.601/REV.IIv01-00 4/4 CM\777450DA.doc

DA

Kommissionen har endnu ikke fået svar fra andrageren."
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