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Dotyczy: Petycji 0863/2006, którą złożyła Alida Massa Savarino (Włochy) w sprawie 
incydentu związanego z rzekomą dyskryminacją ze względu na 
przynależność państwową, jaki miał miejsce na granicy pomiędzy Szwajcarią 
i Niemcami

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zgłasza zarzuty w związku z incydentem związanym z rzekomą 
dyskryminacją wobec jej rodziny ze względu na przynależność państwową, jaki miał miejsce 
w Szafuzie, kiedy zwrócono się do niej o okazanie prawa jazdy przy wyjeździe z terytorium 
szwajcarskiego. Urzędnik straży granicznej odmówił uznania dokumentu zastępczego 
wydanego do celów podróży zagranicznej, w wyniku czego na składającą petycję została 
nałożona wysoka grzywna i potraktowano ją w poniżający sposób. Składająca petycję 
twierdzi, że byli to przedstawiciele władz niemieckich, a nie – jak pomyłkowo napisała 
w wersji angielskiej – władz holenderskich. W związku z tym wzywa ona do podjęcia 
działań, aby zapobiec takiemu dyskryminującemu traktowaniu, które według niej stanowi 
potencjalną przeszkodę dla swobody przemieszczania się osób wewnątrz Unii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 marca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Składająca petycję twierdzi, że w lipcu 2006 r., kiedy wraz z mężem przekraczali granicę 
szwajcarsko-niemiecką, okazali paszporty niemieckim urzędnikom. Ponadto męża składającej 
petycję, który kierował samochodem, poproszono o okazanie prawa jazdy. Ponieważ jednak 
oddał on wcześniej swoje włoskie prawo jazdy do wymiany, okazał niemieckim urzędnikom 
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dokument zastępczy, który we Włoszech jest równoważny z prawem jazdy. Małżeństwo 
zostało poinformowane, że dokument ten nie jest ważny za granicą i muszą zapłacić karę 
w wysokości 500 euro. Składająca petycję twierdzi, że niemieccy urzędnicy nalegali, aby 
zapłacić karę natychmiast, towarzyszyli jej mężowi w drodze do najbliższego bankomatu 
i generalnie traktowali ich w poniżający sposób, który określa ona mianem rasistowskiego.

Petycja nie dostarcza szczegółowych informacji na temat tego, co zaszło na granicy 
(a zwłaszcza na temat tego, czy prawa jazdy zażądano w celu sprawdzenia, czy podróżujący 
są uprawnieni do wjazdu na teren Niemiec, czy też po to, aby sprawdzić, czy są uprawnieni do 
prowadzenia samochodu oraz na temat tego, czy nałożono na nich karę za nieprzestrzeganie 
niemieckich przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców, czy też za złamanie przepisów 
nakładających na kierowców obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy). 

Służby Komisji Europejskiej potrzebują tych informacji, aby zbadać, czy niemieckie władze 
złamały następujące przepisy prawa Wspólnoty: 

Jeśli chodzi o prawo obywateli Unii do wjazdu na teren państwa członkowskiego, 
obowiązujące prawo Wspólnoty (art. 5 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE1) stanowi, że bez 
uszczerbku dla przepisów dotyczących dokumentów podróży, mających zastosowanie do 
krajowych kontroli granicznych, państwa członkowskie przyznają obywatelom Unii prawo 
wjazdu na ich terytorium z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem. Wymóg 
okazania prawa jazdy oprócz ważnego paszportu w celu ustalenia, czy dany obywatel Unii ma 
prawo wjazdu na teren Niemiec, oraz kara za nieokazanie dodatkowego dokumentu 
nieprzewidzianego przez prawo Wspólnoty są sprzeczne z prawem Wspólnoty.

Jeśli chodzi o obowiązek kierowców dotyczący posiadania przy sobie prawa jazdy 
i ewentualne konsekwencje jego braku, prawo Wspólnoty (art. 1 ust. 2 dyrektywy 
91/439/EWG2) stanowi, że „Prawa jazdy wydane przez państwa członkowskie są wzajemnie 
uznawane”. Należy jednak podkreślić, że prawodawstwo to dotyczy tych posiadaczy unijnych 
praw jazdy, którzy osiedlają się w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym 
zdali egzamin na prawo jazdy. Najwidoczniej prawodawstwo to nie dotyczy zatem męża 
składającej petycję, który był turystą na granicy pomiędzy Szwajcarią a Niemcami.
Prawo Wspólnoty dotyczące praw jazdy nie ma zatem zastosowania w przedmiotowej 
sytuacji, którą należy rozpatrywać z punktu widzenia międzynarodowej Konwencji o ruchu 
drogowym sporządzonej w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r. Art. 41 tej konwencji stanowi, 
że sygnatariusze konwencji (do których należą Niemcy i Włochy) mogą uznawać krajowe 
i międzynarodowe prawa jazdy, lecz nie muszą uznawać dokumentów zastępczych. 

Wreszcie, nienaruszalność godności ludzkiej oraz obowiązek jej szanowania i chronienia 
zostały ustanowione w art. 1 Karty praw podstawowych UE. Zgodnie z art. 51 karty jej 
postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii.

Dzieje się tak wówczas, gdy władze krajowe państw członkowskich przeprowadzają kontrole 

                                               
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 

obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich.

2 Dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy.
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na granicach. 

Rzeczywiście, rozporządzenie (WE) 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad 
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) zobowiązuje straż 
graniczną, aby wykonując swoje zadania, zachowywała pełne poszanowanie dla godności 
osoby ludzkiej oraz aby środki podjęte podczas wykonywania zadań były proporcjonalne do 
celów realizowanych za pomocą tych środków. (Art. 6 „Dokonywanie odprawy granicznej”). 

Praktyczny podręcznik dla straży granicznej1 (Podręcznik Schengen) wskazuje ponadto, że 
każdej osobie, która zamierza przekroczyć granicę, należy zagwarantować podstawowe prawa 
zapisane w europejskiej konwencji praw człowieka i w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Przede wszystkim podczas kontroli granicznej należy w pełni przestrzegać 
zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. W szczególności 
straż graniczna podczas wykonywania swoich obowiązków powinna okazywać pełne 
poszanowanie ludzkiej godności i nie może dyskryminować obywateli ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną. Wszelkie środki podjęte podczas wykonywania zadań powinny być proporcjonalne 
do celów realizowanych za pomocą tych środków. 

Ponadto wszyscy podróżujący mają prawo do uzyskania informacji na temat charakteru 
kontroli oraz do profesjonalnego, przyjaznego i grzecznego traktowania zgodnie z właściwym 
prawem międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Komisja Europejska, zgodnie z wnioskami z pierwszej dyskusji w Komisji Petycji na 
początku 2008 r., dnia 15 września 2008 r. skierowała do składającej petycję pismo, w którym 
zwróciła się o dostarczenie dodatkowych informacji koniecznych do zbadania, czy 
wspólnotowe prawo było w przypadku składającej petycję właściwie przestrzegane.

Gdy tylko Komisja Europejska otrzyma odpowiedź, dokona oceny nowych informacji 
i poinformuje Parlament Europejski o swoich wnioskach.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Jak zaznaczono w poprzednich komunikatach Komisji dla Parlamentu Europejskiego, 
niezbędna jest większa liczba szczegółów na temat incydentu na granicy szwajcarsko-
niemieckiej, aby umożliwić Komisji dokonanie oceny, czy władze niemieckie działały 
zgodnie z prawem wspólnotowym.

W dniu 15 września 2008 r. Komisja wystosowała do składającej petycję pismo, zwracając się 
o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących tego, czy prawo jazdy jej męża było 
niezbędne do weryfikacji jego uprawnień do wjazdu do Niemiec czy uprawnień do
prowadzenia samochodu, oraz czy karę nałożono w związku z nieprzestrzeganiem przez 

                                               
1 Zalecenie Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające wspólny „Praktyczny podręcznik dla straży 

granicznej (podręcznik Schengen)” przeznaczony dla właściwych organów państw członkowskich 
prowadzących kontrolę osób na granicach (C(2006) 5186 końcowy).
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niego niemieckich przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców, czy raczej tych w sprawie 
obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy przez kierowców.

Komisja nie otrzymała od składającej petycję żadnej odpowiedzi.
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