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Utskottet för framställningar

20.3.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0863/2006, ingiven av Alida Massa Savarino (italiensk 
medborgare), om ett fall av påstådd diskriminering på grund av medborgarskap på 
gräsen mellan Schweiz och Tyskland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot ett fall av påstådd diskriminering på grund av medborgarskap 
mot hennes familj. Händelsen inträffade vid Schafausen då hon var tvungen att visa sitt 
körkort när hon lämnade schweiziskt territorium. Gränstjänstemännens vägran att erkänna ett 
ersättningsdokument utfärdat för resor utomlands ledde till att framställaren tvingades betala 
höga böter och utsattes för förödmjukande behandling. Framställaren uppger att de ansvariga 
är de tyska myndigheterna, som framställaren av misstag hänvisade till som de nederländska 
myndigheterna i sin engelska version av framställningen. Hon efterlyser därför åtgärder för att 
förhindra diskriminerande behandling, som enligt henne är ett potentiellt hinder för den fria 
rörligheten för personer inom unionen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 6 mars 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 6 mars 2007

Framställaren hävdar att hon och hennes make visade upp sina pass för de tyska 
myndigheterna när de passerade gränsen mellan Schweiz och Tyskland i juli 2006. Dessutom 
uppmanades hennes make som körde att visa sitt körkort. Eftersom hans italienska körkort vid 
den tidpunkten höll på att förnyas visade han de tyska myndigheterna ett ersättningsdokument 
som i Italien motsvarar ett körkort. De informerades om att ett sådant dokument inte var 
giltigt utomlands och att de var tvungna att betala 500 euro i böter. Framställaren förklarar att 
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de tyska myndigheterna krävde att böterna skulle betalas på stället och eskorterade hennes 
make till närmaste bankomat och i största allmänhet behandlade dem på ett ovärdigt sätt som 
hon betecknar som rastiskt.

Framställaren förser oss inte med klara upplysningar om vad som hände vid gränsen (särskilt 
inte om huruvida körkortet behövdes för att kontrollera om de hade rätt att resa in i Tyskland 
eller om de hade rätt att köra bil där och huruvida böterna utfärdades därför att de brutit mot 
tyska bestämmelser om utlänningars inresa eller mot bestämmelserna om att förare ska ha 
körkort). 

Dessa upplysningar är nödvändiga för att kommissionens avdelningar ska kunna undersöka 
om de tyska myndigheterna har brutit mot gemenskapsrätten i följande avseenden: 

När det gäller unionsmedborgares rätt till inresa i en medlemsstat ska medlemsstaterna enligt
tillämplig gemenskapslagstiftning (artikel 5.1 i direktiv 2004/38/EG1) utan att det påverkar 
tillämpningen av bestämmelserna för kontroll av resehandlingar vid de nationella gränserna 
tillåta unionsmedborgare att resa in på deras territorium med ett giltigt identitetskort eller 
pass. Det skulle strida mot gemenskapsrätten att förutom ett giltigt pass kräva att den berörde 
unionsmedborgaren uppvisar ett körkort för att fastställa om denne har rätt att resa in i 
Tyskland och att därför utfärda böter för underlåtenhet att förete ytterligare handlingar som 
inte föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

När det gäller skyldigheten för förare att medföra körkort och de tänkbara konsekvenserna av 
underlåtenhet att göra detta föreskrivs i gemenskapslagstiftningen (artikel 1.2 i 
direktiv 91/439/EEG2) att ”körkort som är utfärdade av medlemsstaterna skall erkännas 
ömsesidigt”. Men det måste understrykas att de innehavare av EU-körkort som berörs av 
denna lagstiftning är de som bosätter sig i en annan medlemsstat än den där de har godkänts i 
ett körprov. Detta gäller uppenbart inte framställarens make som var turist vid gränsen mellan 
Schweiz och Tyskland.

Gemenskapslagstiftningen om körkort är således inte tillämplig och situationen måste 
betraktas med utgångspunkt från den internationella Wienkonventionen av den 
8 november 1968 om vägtrafik. I artikel 41 i denna konvention föreskrivs att nationella och 
internationella körkort kan erkännas mellan kontraktsparterna (till vilka Tyskland och Italien 
hör), men inte ersättningsdokument. 

Slutligen är det stadfäst i artikel 1 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna att 
människans värdighet är okränkbar och måste respekteras. I enlighet med artikel 51 i stadgan 
riktar sig dess bestämmelser till medlemsstaterna när de tillämpar unionsrätten.

Detta är fallet när de nationella myndigheterna i medlemsstaterna genomför kontroller vid 
gränserna. 

I förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex 
om Schengengränserna) föreskrivs att gränskontrolltjänstemännen är skyldiga att i sin 
                                               
1 Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.
2 Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort.
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tjänsteutövning fullt ut respektera människans värdighet och att alla åtgärder som vidtas vid 
tjänsteutövningen ska stå i proportion till de syften som eftersträvas genom sådana åtgärder 
(artikel 6 ”Genomförande av in- och utresekontroller”). 

I den praktiska handledningen för gränsbevakningspersonal1 (Schengenhandboken) anges 
vidare att de grundläggande rättigheter som föreskrivs i Europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
måste garanteras för alla personer som vill passera gränserna. Vid gränskontrollerna måste i 
synnerhet förbudet mot omänsklig och förnedrande behandling och förbudet mot 
diskriminering strikt iakttas. Gränsbevakningspersonalen måste i sin tjänsteutövning till fullo 
respektera människans värdighet och får inte diskriminera personer på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller åskådning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Alla 
åtgärder som de vidtar i sin tjänsteutövning måste stå i proportion till de syften som 
eftersträvas genom sådana åtgärder. 

Vidare har alla resenärer i enlighet med tillämplig internationell rätt, gemenskapsrätt och 
nationell lag rätt att bli informerade om syftet med kontrollen och att få ett professionellt, 
vänligt och artigt bemötande.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 25 november 2008

I enlighet med slutsatserna av den första diskussionen i utskottet för framställningar i början 
av 2008 skrev kommissionen till framställaren den 15 september 2008 och bad att få de 
ytterligare upplysningar som krävdes för att undersöka om gemenskapsrätten hade iakttagits i 
vederbörlig ordning i framställarens fall.

Så snart som kommissionen får svar kommer kommissionen att bedöma de nya 
upplysningarna och informera utskottet om sina resultat.

5. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Så som kommissionen angav i sina tidigare meddelanden till Europaparlamentet krävs det 
ytterligare upplysningar om beskaffenheten av incidenten vid gränsen mellan Schweiz och 
Tyskland för att kunna bedöma om de tyska myndigheterna handlade i enlighet med 
gemenskapsrätten.

Kommissionen begärde i en skrivelse den 15 september 2008 till framställaren att hon skulle 
lämna ytterligare upplysningar om hennes makes körkort krävdes för att kontrollera om han 
hade rätt att resa in i Tyskland eller för att kontrollera om han hade rätt att köra bil där och om 
böterna utfärdades därför att han inte uppfyllde de tyska bestämmelserna om inresa för 
utlänningar eller bestämmelserna om skyldighet för förare att medföra körkort.

Kommissionen har inte fått något svar från framställaren. 

                                               
1 Kommissionens rekommendation av den 6 november 2006 om inrättande av en gemensam ”Praktisk 
handledning för gränsbevakningspersonal” (Schengenhandbok) som medlemsstaternas behöriga myndigheter 
skall använda när de utför personkontroller vid gränserna K(2006)5186 slutlig.
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