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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0863/2006, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā
Alida Massa Savarino, par incidentu, kas saistīts ar aizdomām par diskrimināciju 
pilsonības dēļ un kas notika uz Šveices un Vācijas robežas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja protestē pret incidentu, kas saistīts ar aizdomām par viņas ģimenes 
diskrimināciju pilsonības dēļ un kas notika pie Šafhauzenes, kad viņai pieprasīja uzrādīt 
vadītāja apliecību, atstājot Šveices teritoriju. Robežas amatpersonu atteikums atzīt 
aizvietojošu dokumentu ārzemju ceļojumu vajadzībām noveda pie tā, ka lūgumraksta 
iesniedzējai pieprasīja maksāt lielu soda naudu un attieksme pret viņu bija pazemojoša. 
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka atbildīgās bija Vācijas iestādes, ko savā lūgumraksta 
angļu valodas versijā lūgumraksta iesniedzēja kļūdaini nosauc par Nīderlandes iestādēm. Viņa 
pieprasa atbilstošu rīcību, lai novērstu šādu diskriminējošu attieksmi, kas, kā viņa apgalvo, ir 
potenciāls šķērslis personu pārvietošanās brīvībai Eiropas Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 6. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī

„Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka tad, kad viņa un viņas vīrs 2006. gada jūlijā šķērsoja 
Šveices un Vācijas robežu, viņi Vācijas ierēdņiem uzrādīja savas pases. Papildus tam viņas 
vīram, kurš vadīja automašīnu, tika lūgts uzrādīt autovadītāja apliecību. Tomēr, tā kā viņa 
Itālijas autovadītāja apliecība tajā laikā tika atjaunota, viņš Vācijas iestādēm uzrādīja 
aizvietojošu dokumentu, kas Itālijā ir līdzvērtīgs autovadītāja apliecībai. Pēc tam viņus 
informēja, ka šāds dokuments ārvalstīs nav derīgs un ka viņiem ir jāmaksā soda nauda 
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500 EUR apmērā. Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka Vācijas ierēdņi pieprasīja soda naudu 
samaksāt uzreiz, pavadīja viņas vīru līdz tuvākajam bankomātam un kopumā pret viņiem 
izturējās necienīgi, ko viņa raksturo kā rasistisku izturēšanos.

Lūgumraksta iesniedzēja mums nesniedz precīzu informāciju par to, kas notika uz robežas 
(īpaši par to, vai autovadītāja apliecību pieprasīja, lai pārbaudītu, vai viņi ir tiesīgi iebraukt 
Vācijā vai arī to, ka viņi ir tiesīgi tur vadīt automašīnu, kā arī vai soda naudu uzlika par to, 
ka nebija ievēroti Vācijas noteikumi par ārvalstnieku ieceļošanu vai drīzāk tie noteikumi, 
kuros noteikts pienākums vadītājiem turēt pie sevis autovadītāja apliecību).

Šī informācija ir vajadzīga, lai ļautu Komisijas dienestiem pārbaudīt, vai Vācijas iestādes 
pārkāpa Kopienas tiesību aktus, kā tas norādīts turpmāk tekstā.

Ciktāl tas attiecas uz Savienības pilsoņu tiesībām ieceļot dalībvalstī, Kopienas tiesību aktos 
(Direktīvas 2004/38/EK1 5. panta 1. punktā) ir noteikts, ka, neskarot noteikumus par 
ceļošanas dokumentiem, ko piemēro valstu robežkontrolei, dalībvalstis atļauj ieceļot savā 
teritorijā Savienības pilsoņiem, kam ir derīga personas apliecība vai pase. Prasība uzrādīt 
autovadītāja apliecību papildus derīgai pasei, lai noteiktu, vai attiecīgajam Savienības 
pilsonim ir tiesības ieceļot Vācijā, un līdz ar to soda nauda, kura uzlikta par tāda papildu 
dokumenta neuzrādīšanu, kas nav paredzēta Kopienas tiesību aktos, būtu pretrunā ar šiem 
tiesību aktiem.

Attiecībā uz vadītāju pienākumu turēt pie sevis autovadītāja apliecību un šāda pienākuma 
neievērošanas iespējamajām sekām Kopienas tiesību aktos (Direktīvas 91/439/EEK2

1. panta 2 punktā) ir noteikts, ka „dalībvalstu izdotās vadītāju apliecības tiek savstarpēji 
atzītas”. Taču ir jāuzsver, ka šie tiesību akti attiecas uz tiem ES vadītāju apliecību turētājiem, 
kuri uzturas dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā viņi ir nokārtojuši braukšanas eksāmenu. 
Tas nepārprotami nav gadījums ar lūgumraksta iesniedzējas vīru, kurš bija tūrists uz Šveices 
un Vācijas robežas.

Tādējādi Kopienas tiesību akti par vadītāju apliecībām nav piemērojami un šī situācija ir 
jāskata no 1968. gada 8. novembra Vīnes Starptautiskās konvencijas par ceļu satiksmi 
viedokļa. Šīs konvencijas 41. pantā noteikts, ka Līgumslēdzējas Puses (kas ir Vācija un 
Itālija) var atzīt nacionālās un starptautiskās vadītāju apliecības, taču ne tās aizvietojošus 
dokumentus.

Visbeidzot, cilvēka cieņas neaizskaramība un tās ievērošanas un aizsardzības pienākums ir 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1. pantā. Saskaņā ar tās 51. pantu hartas 
noteikumi tiek piemēroti dalībvalstīm, kad tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus.

Šis ir tāds gadījums, kad dalībvalstu iestādes veic pārbaudes uz robežām.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Eiropas Savienības 

pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.
2 Padomes Direktīva 91/439/EEK (1991. gada 29. jūlijs) par vadītāju apliecībām.
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Patiesi, Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas 
reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), noteikts 
pienākums robežsargiem, pildot pienākumus, pilnībā respektēt cilvēku cieņu, kā arī tas, ka 
visi pasākumi, pildot to pienākumus, ir jāveic samērīgi ar šo pasākumu mērķiem (6. pants –
„Robežpārbaudes norise”).

Praktiskajā rokasgrāmatā robežsargiem1 (Šengenas Rokasgrāmatā) sīkāk norādīts, ka Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā iekļautās pamattiesības ir 
jāgarantē visām personām, kas vēlas šķērsot robežas. Īpaši robežkontrolei ir pilnībā jāievēro 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums un diskriminācijas aizliegums. Sevišķi 
robežsargiem, veicot amata pienākumus, ir pilnībā jāievēro cilvēka cieņa, un viņi nedrīkst 
diskriminēt personas dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. Jebkādi pasākumi, pildot pienākumus, ir 
jāveic samērīgi ar šo pasākumu mērķiem.

Turklāt visiem ceļotājiem ir tiesības saņemt informāciju par pārbaudes būtību, kā arī tiesības 
uz profesionālu, draudzīgu un pieklājīgu izturēšanos saskaņā ar piemērojamajiem 
starptautiskajiem, Kopienas un valstu tiesību aktiem.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Saskaņā ar Lūgumrakstu komitejas pirmajās diskusijās 2008. gada sākumā nolemto Komisija 
2008. gada 15. septembrī lūgumraksta iesniedzējai nosūtīja vēstuli, kurā tā lūdza sniegt 
papildu informāciju, lai varētu secināt, vai lūgumraksta iesniedzējas gadījumā Kopienas 
tiesību akti pienācīgi ievēroti.

Tiklīdz Komisija būs saņēmusi atbildi, tā izvērtēs jauno informāciju un informēs Parlamentu 
par tās atklājumiem.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Kā Komisija ir norādījusi savos iepriekšējos paziņojumos Eiropas Parlamentam, tai ir 
vajadzīga papildu informācija par incidentu uz Šveices-Vācijas robežas, lai varētu novērtēt, 
vai Vācijas iestādes rīkojās atbilstoši Kopienas tiesību aktiem.

2008. gada 15. septembrī Komisija nosūtīja lūgumraksta iesniedzējai vēstuli ar lūgumu sniegt 
papildu informāciju par to, vai viņas vīram tika lūgts uzrādīt vadītāja apliecību, lai pārbaudītu, 
vai viņš ir tiesīgs iebraukt Vācijā vai viņš ir tiesīgs tur vadīt automašīnu, un vai sods tika 
uzlikts par to, ka nebija ievēroti Vācijas noteikumi par ārvalstnieku ieceļošanu, vai drīzāk tie 
noteikumi, kuros noteikts pienākums vadītājiem turēt pie sevis autovadītāja apliecību.

Kopš tā laika Komisija no lūgumraksta iesniedzējas nav saņēmusi nekādas ziņas.”

                                               
1 Komisijas 2006. gada 6. novembra ieteikums, ar kuru izveido kopēju „Praktisko rokasgrāmatu 

robežsargiem (Šengenas rokasgrāmatu)”, ko paredzēts izmantot dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
veicot personu robežkontroli — C(2006) 5186 galīgā redakcija.


	777450lv.doc

