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Asia: Vetoomus nro 0863/2006, Alida Massa Savarino, Italian kansalainen, 
kansalaisuuteen perustuvasta syrjintätapauksesta Sveitsin ja Saksan rajalla

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa tapauksesta, jossa hänen perhettään oli hänen mukaansa syrjitty 
kansalaisuuden perusteella Schafhausenissa. Kyseisessä tapauksessa häntä pyydettiin 
näyttämään ajokortti hänen poistuessaan Sveitsin alueelta. Rajavirkailijat kieltäytyivät 
hyväksymästä korvaavaa asiakirjaa ulkomaille matkustettaessa, minkä seurauksena 
vetoomuksen esittäjä joutui maksamaan suuren sakon ja sai osakseen nöyryyttävää kohtelua. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan kyseiset viranomaiset olivat saksalaisia, eivätkä hollantilaisia, 
kuten hän virheellisesti vetoomuksensa englanninkielisessä versiossa ilmoitti. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää ryhtymään toimiin tällaisen syrjivän kohtelun lopettamiseksi, sillä se voi hänen 
mukaansa haitata henkilöiden vapaata liikkuvuutta unionissa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 6. maaliskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hän ja hänen aviomiehensä esittivät passinsa Saksan 
viranomaisille, kun he olivat ylittämässä Sveitsin ja Saksan rajaa kesäkuussa 2006. Tämän 
lisäksi hänen autoa ajanutta aviomiestään pyydettiin esittämään ajokorttinsa. Koska 
aviomiehen italialaista ajokorttia oltiin kuitenkin juuri tuolloin uusimassa, tämä esitti Saksan 
viranomaisille korvaavan asiakirjan, joka vastaa ajokorttia Italiassa. Heille ilmoitettiin, että 
kyseinen asiakirja ei ole voimassa ulkomailla ja että heidän on maksettava 500 euron sakko. 
Vetoomuksen esittäjä valittaa siitä, että Saksan viranomaiset vaativat sakon maksamista heti, 
saattoivat hänen aviomiehensä lähimmälle pankkiautomaatille ja kohtelivat heitä yleisesti 
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epäkunnioittavalla tavalla, jonka hän katsoo olevan rasistinen.

Vetoomuksessa ei selvitetä yksityiskohtaisesti tapahtumia rajalla (erityisesti sitä, vaadittiinko 
ajokorttia maahantulon takia vai ajo-oikeuden osoittamiseksi ja määrättiinkö heille sakko 
siksi, että he eivät noudattaneet ulkomaalaisten maahantuloa koskevia Saksan sääntöjä, vai 
siksi, että he rikkoivat sääntöjä, joilla velvoitetaan ajajat pitämään ajokorttia mukanaan).

Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta komission yksiköt voivat tutkia, ovatko Saksan 
viranomaiset rikkoneet yhteisön lainsäädäntöä, kuten seuraavia asetuksia: 

Mitä tulee Euroopan unionin kansalaisten oikeuteen saapua jäsenvaltioon, sovellettavassa 
yhteisön lainsäädännössä (direktiivin 2004/38/EY1 5 artiklan 1 kohta) säädetään, että 
jäsenvaltioiden on sallittava unionin kansalaisen, jolla on voimassa oleva henkilötodistus tai 
passi, tulo alueelleen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta matkustusasiakirjoihin kansallisilla 
rajoilla kohdistettavia tarkastuksia koskevien määräysten soveltamista. Siten on vastoin 
yhteisön lainsäädäntöä, että henkilöitä vaaditaan esittämään voimassa olevan passin lisäksi 
ajokortti sen määrittämiseksi, onko kyseisellä unionin kansalaisella oikeus tulla Saksaan, ja 
että määrätään sakko sellaisen lisäasiakirjan puuttumisen takia, josta ei ole säädetty yhteisön 
lainsäädännössä.

Ajajien velvollisuudesta pitää ajokorttia mukanaan ja velvollisuuden noudattamatta jättämisen 
mahdollisista seurauksista yhteisön lainsäädännössä (direktiivin 91/439/EY2) 1 artiklan 
2 kohta) säädetään, että ”jäsenvaltioiden antamat ajokortit on tunnustettava vastavuoroisesti”. 
On kuitenkin korostettava, että tämä lainsäädäntö koskee niitä EU:n ajokortin haltijoita, jotka 
ovat sijoittautuneet toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jossa he ovat läpäisseet 
kuljettajantutkinnon. Näin ei selvästikään ollut vetoomuksen esittäjän aviomiehen 
tapauksessa, sillä hän oli Sveitsin ja Saksan rajalla turistina.

Ajokortteja koskevaa yhteisön lainsäädäntöä ei siis sovelleta. Tilannetta on käsiteltävä 
Wienissä 8. marraskuuta 1968 tehdyn tieliikennettä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
nojalla. Yleissopimuksen 41 artiklassa säädetään, että sopimusosapuolten (joita Saksa ja Italia 
ovat) on hyväksyttävä kansalliset ja kansainväliset ajokortit, mutta ei korvaavia asiakirjoja. 

Lopuksi, EU:n perusoikeuskirjan 1 artiklassa vahvistetaan ihmisarvon loukkaamattomuus ja 
velvoite kunnioittaa ja suojella sitä. Perusoikeuskirjan 51 artiklan mukaisesti sen määräykset 
koskevat jäsenvaltioita silloin, kun ne soveltavat unionin oikeutta.

Tästä on kyse, kun jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset suorittavat tarkastuksia rajoilla. 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella.

2 Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista.



CM\777450FI.doc PE396.601/REV.II3/3CM\777450FI.doc

FI

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin 
rajasäännöstö) annetussa asetuksessa (EY) N:o 562/2006 säädetään, että rajavartijoiden on 
tehtäviään hoitaessaan kunnioitettava ihmisarvoa kaikilta osin ja että toimenpiteiden, joita he 
tehtäviään hoitaessaan toteuttavat, on oltava oikeassa suhteessa toimenpiteille asetettuihin 
tavoitteisiin (6 artikla, Rajatarkastusten suorittaminen). 

Rajavartijoille tarkoitetussa käsikirjassa1 (Schengenin käsikirja) määrätään lisäksi, että 
Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan sisällytetyt 
perusoikeudet on varmistettava kaikille rajat ylittäville henkilöille. Rajatarkastuksessa on 
nimenomaisesti noudatettava kaikilta osin epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua sekä syrjintää 
koskevaa kieltoa. Rajavartijoiden on tehtäviään hoitaessaan erityisesti kunnioitettava 
ihmisarvoa kaikilta osin eivätkä he saa harjoittaa sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
syntyperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Toimenpiteiden, joita he tehtäviään hoitaessaan 
toteuttavat, on oltava oikeassa suhteessa toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin. 

Lopuksi matkustajilla on oikeus siihen, että heille kerrotaan tarkastuksen luonteesta ja että 
heitä kohdellaan ammattimaisella, ystävällisellä ja kohteliaalla tavalla asianomaisia 
kansainvälisiä määräyksiä sekä yhteisön lainsäädäntöä ja kansallisia lakeja noudattaen.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Komissio lähetti vetoomusvaliokunnan ensimmäisessä keskustelussa, keväällä 2008 
esitettyjen päätelmien mukaisen kirjeen vetoomuksen esittäjälle 15. syyskuuta 2008 ja pyysi 
tarvittavia lisätietoja voidakseen arvioida, oliko yhteisön lainsäädäntöä noudatettu 
asianmukaisesti vetoomuksen esittäjän tapauksessa.

Saatuaan vastauksen komissio arvioi uudet tiedot ja ilmoittaa parlamentille havainnoistaan.

5. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Kuten komissio aikaisemmassa Euroopan parlamentille osoittamassa tiedonannossaan 
ilmoitti, se tarvitsee lisätietoja Sveitsin ja Saksan rajalla sattuneesta tapauksesta, jotta se voi 
arvioida, ovatko Saksan viranomaiset toimineet yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Komissio lähetti 15. syyskuuta 2008 kirjeen vetoomuksen esittäjälle ja pyysi häntä 
toimittamaan lisätietoja siitä, vaadittiinko hänen puolisoaan esittämään ajokorttinsa 
maahantulo-oikeuden vai ajo-oikeuden osoittamiseksi, ja määrättiinkö hänelle sakko siksi, 
että hän ei noudattanut ulkomaalaisten maahantuloa koskevia saksalaisia sääntöjä, vai siksi, 
että hän rikkoi sääntöjä, joilla velvoitetaan ajajat pitämään ajokorttia mukanaan.

Komissio ei ole saanut vastausta vetoomuksen esittäjältä.

                                               
1 Komission 6. marraskuuta 2006 tekemä suositus rajoilla suoritettavia henkilötarkastuksia varten 

laaditusta, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön tarkoitetusta yhteisestä rajavartijan 
käsikirjasta (Schengen-käsikirja), C(2006)5186 lopullinen.


	777450fi.doc

