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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0863/2006, adresată de Alida Massa Savarino, de naționalitate italiană, 
privind un incident care implică o presupusă discriminare pe baza naționalității, 
care a avut loc la granița dintre Elveția și Germania

1. Rezumatul petiției 

Petiționara obiectează față de un incident care implică o presupusă discriminare împotriva 
familiei acesteia pe baza naționalității, care a avut loc la Schaufausen, unde i s-a cerut să 
prezinte permisul de conducere la ieșirea de pe teritoriul Elveției. Refuzul polițiștilor de 
frontieră de a recunoaște un document înlocuitor în scopul călătoriei în străinătate a condus la 
faptul că petiționara a fost obligată să plătească o amendă consistentă și a fost supusă unui 
tratament umilitor. Petiționara menționează că responsabile de aceasta au fost autoritățile 
germane, la care petiționara s-a referit eronat în varianta în engleză ca fiind autoritățile 
olandeze. În consecință, aceasta solicită să se ia măsuri pentru prevenirea acestui tip de 
tratament discriminatoriu, care, în opinia sa, constituie un posibil obstacol în calea libertății de 
circulație a persoanelor pe teritoriul Uniunii.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 6 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Petiționara susține că, în momentul traversării graniței elvețiano-germane, în iulie 2006, ea și 
soțul său au prezentat pașapoartele autorităților germane. În afara acestor documente, soțului 
său, care era la volan, i s-a cerut să prezinte și permisul de conducere. Cum în acea perioadă 
permisul său de conducere se afla în Italia pentru reînnoire, acesta a prezentat autorităților 
germane un document înlocuitor, echivalentul unui permis de conducere pe teritoriul italian. 
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Au fost atunci informați că un astfel de document nu este recunoscut în străinătate și că 
trebuie să plătească o penalizare de 500 EUR. Petiționara se plânge de faptul că autoritățile 
germane au insistat ca penalizarea să fie achitată pe loc și că tot timpul cât și-a însoțit soțul 
spre cel mai apropiat bancomat au fost tratați într-o manieră grosolană, pe care o califică drept 
rasistă. 

Petiția nu oferă detalii destul de clare despre cele întâmplate la graniță (în principal, dacă 
permisul de conducere a fost cerut pentru a verifica dreptul de a intra pe teritoriul german 
sau permisiunea de a conduce o mașină în acest spațiu, ori dacă penalizarea le-a fost impusă 
pentru neconformarea la normele germane privind vizitele străinilor, sau cu precădere la cele 
referitoare la obligația conducătorilor auto de a poseda un permis de conducere). 

Aceste informații sunt necesare pentru ca serviciile Comisiei să poată stabili dacă autoritățile 
germane au încălcat legislația comunitară, după cum urmează: 

În ceea ce privește dreptul cetățenilor Uniunii de a intra pe teritoriul unui stat membru, legea 
comunitară aplicabilă [articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2004/38/CE1] prevede că, fără a 
se aduce atingere dispozițiilor privind documentele de călătorie aplicabile controalelor la 
frontierele naționale, statele membre permit intrarea pe teritoriul lor a cetățenilor Uniunii care 
dețin cărți de identitate valabile sau pașapoarte valabile. Cererea de prezentare suplimentară, 
în afara pașaportului valabil, a unui permis de conducere în vederea stabilirii dreptului 
cetățeanului Uniunii de a intra pe teritoriul german și, în mod implicit, de impunere a unei 
penalizări pentru neprezentarea unui document adițional care nu figurează în legislația 
comunitară, ar contraveni acestei legislații. 

În ceea ce privește obligația conducătorilor auto de a poseda un permis de conducere și 
eventualele consecințe ale încălcării acestei obligații, legislația comunitară [articolul 1 
alineatul (2) din Directiva 91/439/CEE2] prevede că „permisele de conducere emise de statele 
membre se recunosc reciproc”. Se menționează însă că posesorii permiselor de conducere-UE 
vizați de această legislație sunt cei care se stabilesc pe teritoriul unui stat membru altul decât 
cel în care au promovat examenul auto. Evident, nu este și cazul soțului petiționarei, turist la 
granița dintre Elveția și Germania.
Prin urmare, legislația comunitară privind permisele de conducere nu este aplicabilă, iar 
situația trebuie să fie analizată din perspectiva Convenției Internaționale de la Viena, din 8 
noiembrie 1968, privind traficul rutier. Articolul 41 din convenție stipulează că permisele de 
conducere naționale și internaționale pot fi recunoscute de către părțile contractante (astfel 
cum este cazul Germaniei și al Italiei), dar nu și documentele înlocuitoare. 

În cele din urmă, dreptul la demnitate umană și obligația de respectare și protejare a acestuia 
sunt consacrate prin articolul 1 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Conform articolului 
51, dispozițiile cartei vizează statele membre în momentul punerii în aplicare a dreptului 
Uniunii. 

Este și cazul controalelor la frontieră realizate de către autoritățile naționale ale statelor 
membre. 

                                               
1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrilor familiilor acestora. 
2 Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere. 
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Într-adevăr, Regulamentul (CE) 562/2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul 
de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) prevede că polițiștii 
de frontieră, în îndeplinirea îndatoririlor lor, vor respecta întru totul demnitatea umană. Orice 
măsură luată în îndeplinirea îndatoririlor lor va fi proporțională cu obiectivele urmărite de 
măsură (articolul 6 „Efectuarea verificărilor la frontiere”). 

Manualul practic al forțelor vamale de pază1 (Manualul Schengen) mai prevede că drepturile 
fundamentale prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de Carta Drepturilor 
Fundamentale a UE trebuie garantate oricărei persoane care dorește să treacă granița. 
Controlul de frontieră trebuie, în special, să interzică cu desăvârșire orice tratament inuman și 
degradant și orice formă de discriminare. În particular, pe parcursul efectuării controalelor 
trecerii frontierei, polițiștii de frontieră nu vor discrimina persoanele pe motive rasiale, legate 
de sex, origine etnică, religie sau credință, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Orice 
măsură luată în îndeplinirea îndatoririlor lor va fi proporțională cu obiectivele urmărite de 
măsură. 

Mai mult, toți călătorii au dreptul de a fi informați în legătură cu natura controlului și de a 
beneficia de un tratament profesional, prietenos și amabil, în conformitate cu legislația 
internațională, comunitară și națională. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Comisia, în conformitate cu concluziile primei dezbateri din cadrul Comisiei pentru petiții de 
la începutul lui 2008, a trimis o scrisoare petiționarei la 15 septembrie 2008, solicitând 
informații suplimentare necesare în vederea analizării măsurii în care legislația comunitară a 
fost respectată în cazul petiționarei. 

De îndată ce Comisia va primi un răspuns, aceasta va analiza noile informații și va informa 
Parlamentul cu privire la constatările sale.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

După cum a menționat Comisia în comunicările sale precedente către Parlamentul European, 
sunt necesare mai multe detalii privind natura incidentului la granița Elveției cu Germania, 
pentru a permite Comisiei să facă o evaluare prin care să constate dacă autoritățile germane au 
acționat în conformitate cu legislația comunitară. 

La data de 15 septembrie 2008, Comisia a trimis o scrisoare petiționarei, cerându-i să 
furnizeze informații suplimentare pentru a constata dacă permisul de conducere al soțului său 
a fost solicitat pentru a se verifica dacă avea dreptul să intre în Germania sau dacă avea 
dreptul să conducă o mașină acolo, dacă pedeapsa a fost impusă pentru nerespectarea legilor 
germane la intrarea în țară a străinilor sau mai degrabă pentru încălcarea legii care le impune 
șoferilor să poarte asupra lor un permis de conducere. 

Comisia nu a primit niciun răspuns din partea petiționarei.

                                               
1 Recomandarea Comisiei din 6 noiembrie 2006 care stabilește în comun „Manualul practic al forțelor vamale de 
pază (Manualul Schengen)”, servind autorităților competente ale statelor membre în controlul la frontiere 
efectuat asupra persoanelor – C(2006) 5186 final. 
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