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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0308/2009 af Tobias King, britisk statsborger, om belgisk 
grænsepolitis påståede overtrædelse af fællesskabskodeksen for personers 
grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

1. Sammendrag

Andrageren, som jævnligt rejser via den internationale lufthavn i Bruxelles, fastholder, at det 
belgiske grænsepoliti overtræder artikel 6 og 7 i EF-forordning 562/2006 om indførelse af en 
fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks). Andrageren 
hævder, at det belgiske grænsepoliti systematisk foretager omfattende kontroller ved gaten i 
forbindelse med fly, der kommer fra Istanbul. Ifølge andrageren gennemføres sådanne 
kontroller på omkring 70 % af flyene fra Istanbul. Andrageren fastholder, at betjentene ved 
grænsepolitiet ikke oplyser deres identitet, og at måden, hvorpå de stiller spørgsmål, er 
aggressiv og inkvisitorisk. Andrageren mener ikke, at disse kontroller kan retfærdiggøres i 
lyset af særlige omstændigheder, da de foretages regelmæssigt. De kan heller ikke betragtes 
som sekundære kontroller, da de gennemføres før og ikke efter selve paskontrollen. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.

"Andrageren, som jævnligt rejser til og fra Bruxelles lufthavn med fly til andre destinationer, 
klager over de grænsekontroller, som det belgiske grænsepoliti foretager over for passagerer, 
der kommer fra Tyrkiet. Han har aldrig set, at det foretages kontroller ved gaten i forbindelse 
med passagerer på andre fly, men på omkring 70 % af de fly, hvor han rejste til Bruxelles fra 
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Tyrkiet, blev der foretaget kontrol. Ifølge andrageren er denne adfærd diskriminerende og i 
strid med artikel 6, stk. 2, i Schengengrænsekodeksen. Endvidere var tredjelandsstatsborgere 
ved sådanne lejligheder blevet afhørt i strid med artikel 6, stk. 1, i Schengengrænsekodeksen.

Endvidere hævder andrageren, at kontroller ved gaten bør sidestilles med den almindelige 
indrejsekontrol (first line), og at passagererne derfor bør være fritaget for en efterfølgende 
kontrol (second line) ved kontrolboksene. Denne praksis ville ligeledes være i strid med 
Schengengrænsekodeksen, som fastlægger, at passagerer skal underkastes en kontrol eller i 
særlige tilfælde efterfølgende kontrol i henhold til artikel 7, stk. 5.

Ifølge artikel 7 i Schengengrænsekodeksen skal alle personer, der passerer EU's ydre grænser, 
underkastes de relevante grænsekontroller. Generelt gælder det, at EU's borgere skal 
underkastes en minimumkontrol, og tredjelandsstatsborgere en indgående kontrol, som 
omfatter ikke blot gyldigheden af rejsedokumenter, men også kontrol af at de pågældende 
personer opfylder alle andre betingelser for at rejse ind på medlemsstaternes område.

Sådanne kontroller, herunder systematisk søgning i relevante databaser og, hvor det er 
relevant, brug af tekniske midler samt fremvisning af dokumenter, foretages i passende 
faciliteter, som medlemsstaterne bør sikre forefindes i lufthavnene til dette formål.

I henhold til bilag VI i Schengengrænsekodeksen kan medlemsstaterne foretage 
grænsekontrol uden for sådanne faciliteter, dvs. på flyet, ved gaten eller i transitområdet på 
grundlag af en risikovurdering for så vidt angår indre sikkerhed og ulovlig indvandring. 
Formålet med disse kontroller er at ramme visse situationer for også tydeligt at fastlægge 
udrejsestedet for en rejsende, og medlemsstaterne fritages ikke fra at foretage regelmæssige 
grænsekontroller som beskrevet ovenfor.

Disse specifikke kontroller kan således foretages ud over den almindelige kontrol og den 
efterfølgende kontrol i overensstemmelse med artikel 6 til 13, som alle passagerer skal 
underkastes i de rigtige faciliteter. Som nævnt ovenfor foretages sådanne kontroller på 
grundlag af en specifik risikovurdering i forbindelse med flyvningens oprindelse. De skal især 
gøre det lettere at identificere udrejselandet med henblik på tilbagesendelse/pålæggelse af 
ansvar for luftfartsselskaberne, hvis udokumenterede passagerer ankommer med fly, eftersom 
erfaringen viser, at visse passagerer ødelægger deres dokumenter umiddelbart efter 
ankomsten, inden de stiller sig op til almindelig eller efterfølgende kontrol.

I henhold til artikel 6, stk. 2, i Schengengrænsekodeksen må grænsevagterne ikke udøve 
forskelsbehandling mod personer på grund af køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, alder eller seksuel orientering.

I dette særlige tilfælde er der intet, der tyder på, at de passagerer, der blev kontrolleret ved 
gaten, fik en anden behandling af disse grunde. Ifølge andragerens oplysninger blev alle 
passagerer kontrolleret ved gaten gennem undersøgelse af deres pas, mens nogle 
tredjelandsstatsborgere også fik stillet spørgsmål.

Kommissionen er ikke bekendt med nogen klager fra tredjelandsstatsborgere vedrørende den 
påståede dårlige opførsel fra grænsemyndighedernes side under kontrollen ved gaten.
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Konklusion

I lyset af ovenstående mener Kommissionen ikke, at der er sket nogen overtrædelse af 
Schengengrænsekodeksen, der kræver, at Kommissionen skal træffe foranstaltninger."


