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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0863/2006, της Alida Massa Savarino, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με συμβάν που σχετίζεται με εικαζόμενη διάκριση λόγω ιθαγένειας, το οποίο 
έλαβε χώρα στα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Γερμανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για ένα περιστατικό που σχετίζεται με εικαζόμενη διάκριση σε 
βάρος της οικογένειάς της λόγω ιθαγένειας, το οποίο έλαβε χώρα στο Schafausen, όταν 
υποχρεώθηκε να επιδείξει την άδεια οδήγησής της κατά την αναχώρηση από την επικράτεια 
της Ελβετίας. Η άρνηση των συνοριακών υπαλλήλων να αναγνωρίσουν ένα υποκατάστατο 
έγγραφο για τους σκοπούς του ταξιδιού στο εξωτερικό είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθεί στην 
αναφέρουσα βαρύ πρόστιμο και να υποστεί ταπεινωτική μεταχείριση. Η αναφέρουσα 
επισημαίνει ότι υπεύθυνες ήταν οι γερμανικές αρχές, οι οποίες εσφαλμένα αναφέρθηκαν από 
την αναφέρουσα στο αγγλικό κείμενό της ως ολλανδικές αρχές. Για τον λόγο αυτόν, ζητεί τη 
λήψη μέτρων προκειμένου να αποφεύγεται τέτοιου είδους διακριτική μεταχείριση, η οποία, 
κατά την άποψή της, συνιστά δυνητικό εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
στο εσωτερικό της Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαρτίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2007.

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι όταν η ίδια και ο σύζυγός της διέσχιζαν τα σύνορα μεταξύ 
Ελβετίας και Γερμανίας, τον Ιούλιο του 2006, επέδειξαν τα διαβατήριά τους στις γερμανικές 
αρχές. Επιπλέον, ζητήθηκε από τον σύζυγό της, που οδηγούσε, να παρουσιάσει την άδεια 
οδήγησής του. Ωστόσο, επειδή η ιταλική άδεια οδήγησής του τελούσε υπό ανανέωση τη 
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δεδομένη χρονική στιγμή, παρουσίασε στις γερμανικές αρχές ένα υποκατάστατο έγγραφο, το 
οποίο στην Ιταλία είναι ισοδύναμο της άδειας οδήγησης. Τους ενημέρωσαν ότι το έγγραφο 
αυτό δεν έχει ισχύ στο εξωτερικό και ότι έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. Η 
αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι γερμανικές αρχές επέμειναν να πληρωθεί το πρόστιμο 
επιτόπου, συνόδευσαν τον σύζυγό της στο πλησιέστερο ATM και γενικά τους αντιμετώπισαν 
με αναξιοπρεπή τρόπο τον οποίο χαρακτηρίζει ρατσιστικό.

Η αναφορά δεν μας παρέχει σαφείς λεπτομέρειες σχετικά με το τι συνέβη στα σύνορα 
(συγκεκριμένα σχετικά με το αν η άδεια οδήγησης απαιτείτο προκειμένου να ελεγχθεί αν έχουν 
δικαίωμα να εισέλθουν στη Γερμανία ή αν έχουν δικαίωμα να οδηγούν αυτοκίνητο εκεί και, αν 
το πρόστιμο τους επεβλήθη λόγω μη συμμόρφωσης με τους γερμανικούς κανόνες εισόδου 
αλλοδαπών ή με τους κανόνες που θεσπίζουν την υποχρέωση των οδηγών να φέρουν άδεια 
οδήγησης).

Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για να μπορέσουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής να 
εξετάσουν αν οι γερμανικές αρχές παραβίασαν ή όχι το κοινοτικό δίκαιο, ως εξής:

Όσον αφορά το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να εισέρχονται σε ένα κράτος μέλος, το 
εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ1) ορίζει ότι 
με την επιφύλαξη των διατάξεων επί των ταξιδιωτικών εγγράφων που ισχύουν για τους 
εθνικούς συνοριακούς ελέγχους, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά τους 
σε κάθε πολίτη της Ένωσης ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Η 
απαίτηση επίδειξης άδειας οδήγησης επιπροσθέτως του ισχύοντος διαβατηρίου προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι ο εν λόγω πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωμα εισόδου στη Γερμανία και, 
κατά συνέπεια, η επιβολή προστίμου λόγω μη επίδειξης πρόσθετου εγγράφου που δεν 
προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία θα ήταν αντίθετες στο κοινοτικό δίκαιο.

Όσον αφορά την υποχρέωση των οδηγών να φέρουν άδεια οδήγησης και τις πιθανές 
συνέπειες της έλλειψης άδειας οδήγησης, το κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 1, παράγραφος 2, της 
οδηγίας 91/439/ΕΟΚ2) ορίζει ότι «τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αμοιβαία τις άδειες οδήγησης 
που εκδίδουν». Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι κάτοχοι άδειας οδήγησης της ΕΕ 
στους οποίους αναφέρεται η εν λόγω νομοθεσία, είναι εκείνοι που εγκαθίστανται σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εξετάστηκαν για να πάρουν άδεια οδήγησης. Είναι 
σαφές ότι ο σύζυγος της αναφέρουσας που ήταν τουρίστας στα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και 
Γερμανίας δεν υπάγεται σε αυτήν την κατηγορία.
Η κοινοτική νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης δεν εφαρμόζεται, συνεπώς, στην προκειμένη 
περίπτωση, η οποία πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης 
της 8ης Νοεμβρίου 1968 για την οδική κυκλοφορία. Το άρθρο 41 αυτής της Σύμβασης ορίζει 
ότι οι εθνικές και διεθνείς άδειες οδήγησης μπορούν να αναγνωρίζονται μόνο μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών (στα οποία περιλαμβάνονται η Γερμανία και η Ιταλία), όχι όμως τα 
υποκατάστατα έγγραφα.

Τέλος, το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η υποχρέωση σεβασμού και 
προστασίας της κατοχυρώνονται στο άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 
                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με 

το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

2 Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης.
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Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη 
μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Αυτό ισχύει στην περίπτωση των εθνικών αρχών των κρατών μελών που διενεργούν ελέγχους 
στα σύνορα.

Πράγματι, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά 
με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) 
προβλέπει την υποχρέωση των συνοριοφυλάκων να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ορίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνουν 
προς εκτέλεση των καθηκόντων τους πρέπει να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς (άρθρο 6 «Διενέργεια ελέγχων στα σύνορα»).

Το Πρακτικό Εγχειρίδιο για τους Συνοριοφύλακες1 (Εγχειρίδιο Σένγκεν) ορίζει επιπλέον ότι 
τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 
να διασφαλίζονται για κάθε άτομο που επιχειρεί να διασχίσει σύνορα. Οι συνοριακοί έλεγχοι 
πρέπει ειδικότερα να συμμορφώνονται πλήρως με την απαγόρευση της απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής μεταχείρισης και με την απαγόρευση των διακρίσεων. Συγκεκριμένα, οι 
συνοριοφύλακες πρέπει να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους και δεν πρέπει να προβαίνουν σε διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού. Τυχόν μέτρα που λαμβάνουν οι συνοριοφύλακες κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους πρέπει να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

Επίσης, όλοι οι ταξιδιώτες έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τη φύση του ελέγχου, 
καθώς και δικαίωμα σε επαγγελματική, φιλική και ευγενική μεταχείριση, σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πρώτης συζήτησης στην Επιτροπή 
Αναφορών στις αρχές του 2008, απέστειλε στην αναφέρουσα επιστολή στις 15 Σεπτεμβρίου 
2008, ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες προκειμένου να εξεταστεί εάν το 
κοινοτικό δίκαιο έγινε σεβαστό στην υπόθεση της αναφέρουσας.

Μόλις η Επιτροπή λάβει απάντηση, θα αξιολογήσει τις νέες πληροφορίες και θα ενημερώσει 
το Κοινοβούλιο για τα πορίσματά της.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή στις προηγούμενες ανακοινώσεις της προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, απαιτούνται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του συμβάντος 
που έλαβε χώρα στα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Γερμανίας, προκειμένου να μπορέσει η 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν οι γερμανικές αρχές ενήργησαν σύμφωνα με την κοινοτική 

                                               
1 Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την καθιέρωση κοινού «Πρακτικού εγχειριδίου για 

τους συνοριοφύλακες (Εγχειρίδιο Σένγκεν)», προς χρήση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά τη 
διενέργεια συνοριακών ελέγχων επί προσώπων - C(2006) 5186 τελικό.
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νομοθεσία.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 η Επιτροπή απέστειλε επιστολή προς την αναφέρουσα, ζητώντας 
της να παράσχει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εάν η άδεια οδήγησης του συζύγου 
της απαιτείτο προκειμένου να ελεγχθεί εάν είχε δικαίωμα να εισέλθει στη Γερμανία ή εάν 
είχε δικαίωμα να οδηγεί αυτοκίνητο εκεί, και κατά πόσον το πρόστιμο τους επιβλήθηκε λόγω 
μη συμμόρφωσης με τους γερμανικούς κανόνες εισόδου αλλοδαπών ή με τους κανόνες που 
θεσπίζουν την υποχρέωση των οδηγών να φέρουν άδεια οδήγησης.

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία απάντηση από την αναφέρουσα.
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