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påståede overtrædelse af Schengenaftalen

1. Sammendrag

Andrageren, som i august 2009 blev indskrevet som studerende ved universitetet i Strasbourg, 
blev tildelt et studievisum til længerevarende ophold i Moldova. Efter sin ankomst til Frankrig 
afsluttede hun de nødvendige formaliteter for at opnå visummærkaten, og den 28. oktober 
2009 satte hun kursen mod Moldova fra Strasbourg med tog. I Milanos lufthavn blev hun, 
efter at have været igennem sikkerhedskontrollen, nægtet ombordstigning med den 
begrundelse, at hun ikke havde den dokumentation, som var gældende på italiensk territorium. 
Andrageren hævder, at dette er en krænkelse af hendes rettigheder i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks 
for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) og forordning (EF) nr. 261/2004 om 
fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

For så vidt angår forordning (EF) nr. 261/2004 om flyrejsendes rettigheder bør det præciseres, 
at boardingafvisning i artikel 2, litra j) defineres som afvisning af passagerer på en flyvning, 
selv om de er mødt frem til boarding til tiden og med bekræftet reservation, undtagen hvor der 
er rimelige grunde til afvisningen, som f.eks. helbreds- eller sikkerhedsmæssige årsager eller 
ufuldstændig rejselegitimation. 
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Afvisning af transportere en passager på grundlag af utilstrækkelige rejsedokumenter 
betragtes altså, med mindre der er tale om en fejl fra flypersonalets eller lufthavnens side ved 
kontrol af dokumenterne, som en rimeligt begrundet afvisning, og udgør ikke en 
"boardingafvisning" i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004. Derfor anvendes den 
pågældende forordning ikke på passagerer, der er blevet forment adgang til en afgang, fordi 
de ikke opfyldte kravene om visa i Schengenområdet.

Hvad angår de regler, der anvendes i Schengenområdet, bør det præciseres, at visa til 
længerevarende ophold (type "D"), i overensstemmelse med artikel 18 i konventionen om 
gennemførelse af Schengenaftalen, indtil 5. april 2010 var et nationalt visum, der udelukkende 
gav indehaveren ret til at opholde sig i den udstedende medlemsstat, selv om det ligeledes gav 
ret til at rejse gennem andre Schengenstaters område for at nå frem til den medlemsstats 
område, der havde udstedt visum til længerevarende ophold.

Tredjelandes statsborgere, som skal være i besiddelse af visa til kortvarigt ophold i henhold til 
forordning (EF) nr. 539/2001, såsom moldoviske statsborgere, var ikke berettigede til at 
foretage besøg af kort varighed i de andre medlemsstater i løbet af deres længerevarende 
ophold på basis af det nævnte D-visum, på trods af de opholdt sig lovligt på den medlemsstats 
område, der havde udstedt et D-visum. De havde heller ikke ret til at rejse gennem de andre 
stater under tilbagerejsen til deres oprindelsesland på basis af dette D-visum.

Artikel 18 i den originale udgave af Schengenkonventionen fulgte den procedure, der normalt 
blev anvendt af medlemsstaterne på det tidspunkt og ifølge hvilken, visa af D-typen blev 
konverteret til opholdstilladelse, når visumindehaveren ankom til den udstedende 
medlemsstats område. Borgere fra tredjelande kunne på grundlag af en sådan 
opholdstilladelse bevæge sig frit i Schengenområdet. Medlemsstaterne fandt det ved 
indgåelsen af Schengenkonventionen derfor ikke nødvendigt at lovgive om bevægelighed i 
Schengenområdet, tilbagerejse til oprindelseslandet eller en anden rejse til den medlemsstat, 
der havde udstedt et D-visum, for så vidt angår indehavere af et D-visum. 

Det virkelige problem var, at medlemsstaterne i praksis gradvist ikke længere konverterede 
visa af type D til en opholdstilladelse efter tredjelandsstatsborgeres indrejse på deres område, 
eller konverterede dem, men med betydelige forsinkelser. Derfor var de pågældende personer, 
idet de kun havde et D-visum, "blokerede" i den medlemsstat, der havde udstedt deres D-
visum: Tredjelandsborgere, der havde et D-visum og var underlagt en forpligtelse til visum i 
henhold til forordning 539/2001, havde brug for et Schengenvisum til kortvarigt ophold (C-
visum) for at rejse til andre Schengenstater, herunder ved transit gennem andre 
Schengenstaters område, når de vendte tilbage til deres oprindelsesland eller til deres 
bopælsmedlemsstat.

Forordning (EU) 265/2010 om ændring af konventionen om gennemførelse af 
Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2066 hvad angår fri bevægelighed for indehavere 
af visa til længerevarende ophold blev vedtaget på baggrund af dette den 25. marts 2010. Den 
sigter mod at lette bevægeligheden i Schengenområdet for tredjelandsstatsborgere, der er 
lovligt bosiddende i en af medlemsstaterne i kraft af et D-visum til længerevarende ophold, 
der er udstedt af denne medlemsstat. 

Forordningen trådte i kraft den 5. april 2010, og fra denne dato giver alle gyldige visa til 
længerevarende ophold deres indehavere ret til fri bevægelighed i Schengenområdet i tre 
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måneder i løbet af en seks måneders periode. En tredjelandsstatsborger med et af en
medlemsstat udstedt D-visum til længerevarende ophold har ret til at rejse til en anden 
medlemsstat i tre måneder hvert halve år på samme betingelser som indehavere af en 
opholdstilladelse. Denne frie bevægelighed omfatter ligeledes et ubegrænset antal ind- og 
udrejser fra og til Schengenområdet.

De gamle regler var stadig gældende på tidspunktet for andragerens rejse den 20. oktober 
2009. Derfor gav andragerens D-visum hende ikke ret til at rejse gennem Italien for at vende 
tilbage til Moldova. Andrageren rejste med tog inden for Schengenområdet og derefter med 
fly for at forlade Schengenområdet (mod Moldova). Andrageren rejste derfor gennem 
italiensk territorium for herefter at nå til den internationale lufthavn i Milano/Malpensa, en 
rejse som krævede besiddelse af et Schengen-visum.

Konklusion

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at de italienske myndigheder handlede korrekt. De 
italienske myndigheders afvisning af at lade andrageren gå om bord på flyet til Moldova var 
begrundet, og derfor finder bestemmelserne i forordning 261/2004 om kompensation og 
bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser, 
som andrageren henviser til, ikke anvendelse i denne sag. Takket være de nye regler om visa 
af type D, bør et sådant problem ikke opstå i fremtiden. 


