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Tárgy: Alida Massa Savarino, olasz állampolgár által benyújtott 0863/2006. számú
petíció a Svájc és Németország közötti határon történt, állampolgárság 
alapján történő állítólagos megkülönböztetést magában foglaló esetről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy családja ellen állampolgárság alapján történő állítólagos 
megkülönböztetést magában foglaló esetet kifogásol, amely Schafausenben történt, ahol Svájc 
területét elhagyva arra kérték, hogy mutassa be járművezetői engedélyét. A határőrizeti 
tisztviselők megtagadták egy helyettesítő dokumentum külföldi utazás céljából történő 
elismerését, és így a petíció benyújtóját komoly büntetés megfizetésére kötelezték, és 
megalázó bánásmódban volt része. A petíció benyújtója a német hatóságokat tekinti 
felelősnek, bár ezeket a petíció benyújtója angol nyelvű beadványában tévesen holland 
hatóságoknak nevezi. Ennek megfelelően intézkedést kér az ilyen megkülönböztető bánásmód 
megakadályozása ellen, ami állítása szerint potenciális akadályt jelent a személyek Unión 
belüli szabad mozgását illetően.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. március 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy amikor férjével 2006 júliusában átlépték a svájci–német 
határt, bemutatták útlevelüket a német hatóságoknak. Ezenfelül férjét, aki az autót vezette, 
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vezetői engedélye bemutatására kérték. Mivel azonban olasz vezetői engedélyét éppen ekkor 
hosszabbíttatta meg, a német hatóságoknak egy helyettesítő dokumentumot mutatott be, 
amely Olaszországban egyenértékű a vezetői engedéllyel. Ezt követően tájékoztatták őket, 
hogy ez a dokumentum nem érvényes külföldön, és hogy 500 EUR büntetést kell fizetniük. A 
petíció benyújtója kifogásolja, hogy a német hatóságok ragaszkodtak a büntetés helyszíni 
kifizetéséhez, férjét elkísérték a legközelebbi bankjegykiadó automatához, és általánosságban 
megalázóan bántak velük, amit ő rasszizmusnak nevez.

A petíció nem szolgáltat egyértelmű részleteket arra vonatkozóan, hogy mi is történt a határon 
(azaz vajon a vezetői engedélyt azért kérték-e el, hogy ellenőrizzék, hogy joguk van-e 
Németország területére beutazni, vagy azért, hogy joguk van-e ott autót vezetni, valamint 
hogy a büntetést azért vetették-e ki, mert nem feleltek meg a külföldiek beutazására vonatkozó 
német szabályoknak vagy inkább azon szabályoknak, amelyek előírják a járművezetők 
számára, hogy magukkal kell vinniük vezetői engedélyüket). 

Ezek az információk elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Bizottság szolgálatai az alábbiak 
szerint megvizsgálhassák, hogy a német hatóságok megsértették-e a közösségi jogot: 

Ami az uniós polgároknak egy tagállam területére történő beutazáshoz való jogát illeti, az 
alkalmazandó közösségi jogszabály (a 2004/38/EK irányelv1 5. cikkének (1) bekezdése) 
előírja, hogy a nemzeti határellenőrzéskor alkalmazandó, úti okmányokra vonatkozó 
rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az uniós polgárok 
érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel beutazhassanak a területükre. 
Ellentétes lenne a közösségi joggal az a követelmény, hogy az érvényes útlevél mellett 
vezetői engedélyt is be kell mutatni annak megállapításához, hogy az érintett uniós polgárnak 
joga van-e beutazni Németország területére, valamint következésképpen az is, ha nem tud 
olyan kiegészítő dokumentumot bemutatni, amelyet nem ír elő közösségi jogszabály.

Ami a járművezetőkre vonatkozó azon kötelezettséget illeti, miszerint magukkal kell vinniük 
vezetői engedélyüket, valamint azt, hogy milyen következményekkel jár ennek elmulasztása,
a közösségi jog (a 91/439/EGK irányelv2 1. cikkének (2) bekezdése) megállapítja, hogy „a 
tagállamok az általuk kiállított vezetői engedélyeket kölcsönösen elismerik”. Ki kell emelni 
azonban, hogy az említett jogszabály a vezetői engedély azon uniós jogosultjaira vonatkozik, 
akik másik tagállamban telepednek le, mint ahol járművezetői vizsgát tettek. A petíció 
benyújtójának férje esetében világos, hogy nem erről van szó, ő turistaként kívánta átlépni a 
Svájc és Németország közötti határt.
Ilyen módon a vezetői engedélyekről szóló közösségi jogszabály nem alkalmazható, és a 
helyzetet az 1968. november 8-i Bécsi Közúti Közlekedési Nemzetközi Egyezmény 
szempontjából kell megvizsgálni. Az egyezmény 41. cikke megállapítja, hogy a szerződő 
felek (Németország és Olaszország is közéjük tartozik) elismerhetik a nemzeti és nemzetközi 
vezetői engedélyeket, de nincs lehetőség a vezetői engedélyeket helyettesítő dokumentumok 
elismerésére. 

Végezetül, az emberi méltóság sérthetetlenségét, valamint az ennek tiszteletben tartására és 
védelmére vonatkozó kötelezettséget az Európai Unió alapjogi chartájának 1. cikke foglalja 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról.
2 A Tanács 1991. július 29-i 91/439/EGK irányelve a vezetői engedélyekről.
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magában. Az 51. cikk szerint a charta rendelkezései az uniós jog végrehajtása esetén 
vonatkoznak a tagállamokra.

Erről van szó, amikor a tagállamok nemzeti hatóságai határellenőrzést végeznek. 

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-
ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet valóban előírja, hogy a
határőrök a feladataik ellátása során kötelesek az emberi méltóságot teljes mértékben 
tiszteletben tartani, valamint hogy a feladataik ellátása során hozott valamennyi intézkedésnek 
az ilyen intézkedésekkel elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie (6. cikk, „A 
határforgalom-ellenőrzések lefolytatása”). 

A határőröknek szóló gyakorlati kézikönyv1 (Schengeni Kézikönyv) még tovább részletezi, 
hogy az emberi jogokról szóló európai egyezményben és az Európai Unió alapjogi 
chartájában foglalt alapvető jogokat minden olyan személy számára garantálni kell, aki a 
határokon szándékozik átlépni. A határellenőrzéskor teljes mértékben be kell tartani az 
embertelen és megalázó bánásmód, valamint a megkülönböztetés tilalmát. Feladataik ellátása 
során különösen a határőröknek teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az emberi 
méltóságot és nem alkalmazhatnak nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetést. A feladataik ellátása során hozott valamennyi intézkedésnek az ilyen 
intézkedésekkel elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie. 

Továbbá minden utazónak joga van ahhoz, hogy tájékoztassák az ellenőrzés jellegéről, 
valamint hogy szakszerűen, jóindulatúan és udvariasan bánjanak vele az alkalmazandó 
nemzetközi, közösségi és nemzeti jognak megfelelően.

4. A Bizottságtól 2008. november 25-én kapott válasz.

A Bizottság a Petíciós Bizottságban 2008 elején folytatott első egyeztetés következtetéseivel 
összhangban 2008. szeptember 15-én levelet küldött a petíció benyújtójának, amelyben annak 
elemzéséhez szükséges, további információt kértek tőle, hogy a petíció benyújtója esetében 
megfelelően betartották-e a közösségi jogot.

Amint a Bizottság megkapja a választ, megvizsgálja az új információkat, és tájékoztatja a 
Parlamentet a megállapításairól.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Mint ahogy azt a Bizottság az Európai Parlamentnek küldött korábbi leveleiben jelezte, 
további részletekre lenne szükség a svájci-német határon történt incidens jellegével 
kapcsolatban ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja, hogy a német hatóságok a közösségi 
joggal összhangban jártak-e el.

                                               
1 A Bizottság 2006. november 6-i ajánlása a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek 

határellenőrzése során alkalmazandó közös, „A határőröknek szóló gyakorlati kézikönyv (Schengeni 
Kézikönyv)” létrehozásáról - C(2006) 5186 végleges.
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A Bizottság 2008. szeptember 15-én levelet küldött a petíció benyújtójának, amelyben további 
tájékoztatást kért arról, hogy férje vezetői engedélyét azért kérték-e el, hogy ellenőrizzék, 
hogy joguk van-e Németország területére beutazni, vagy azért, hogy joguk van-e ott autót 
vezetni, valamint hogy a büntetést azért vetették-e ki, mert nem feleltek meg a külföldiek 
beutazására vonatkozó német szabályoknak vagy inkább azon szabályoknak, amelyek előírják 
a járművezetők számára, hogy vezetői engedélyüket maguknál kell tartaniuk.

A Bizottság egyelőre nem kapott választ a petíció benyújtójától.
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