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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0308/2009, του Tobias King, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς περί παραβιάσεων του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του 
Σένγκεν) από τη βελγική αστυνομία συνόρων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος ταξιδεύει τακτικά από και προς το διεθνές αεροδρόμιο των 
Βρυξελλών, ισχυρίζεται ότι η βελγική αστυνομία συνόρων παραβιάζει τα άρθρα 6 και 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το 
καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν). Ο 
αναφέρων διατείνεται ότι η βελγική αστυνομία συνόρων διενεργεί συστηματικά 
υπερβολικούς ελέγχους στην πύλη των αεροσκαφών των πτήσεων που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργούνται 
στο εβδομήντα τοις εκατό περίπου των πτήσεων που έρχονται από την Κωνσταντινούπολη. 
Υποστηρίζει ότι οι υπάλληλοι της αστυνομίας συνόρων δεν προσδιορίζουν δεόντως την 
ταυτότητά τους και θέτουν λεπτομερή ερωτήματα με επιθετικό και αδιάκριτο τρόπο. Θεωρεί 
ότι αυτοί οι έλεγχοι δεν μπορούν να αποδοθούν σε εξαιρετικές συνθήκες, εφόσον 
διενεργούνται σε τακτική βάση, ούτε μπορούν να θεωρηθούν διαδικασίες ελέγχου δεύτερης 
γραμμής, διότι πραγματοποιούνται πριν και όχι μετά από τους θαλάμους  των διαβατηρίων. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
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Ο αναφέρων, ο οποίος ταξιδεύει τακτικά από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών 
αεροπορικώς προς άλλους προορισμούς, καταγγέλλει τους συνοριακούς ελέγχους που 
διενεργούν οι βέλγοι συνοριοφύλακες σε επιβάτες προερχόμενους από την Τουρκία. Παρότι 
ουδέποτε παρατήρησε τη διενέργεια ελέγχων στην πύλη αεροσκαφών σε επιβάτες άλλων 
πτήσεων, οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργήθηκαν στο εβδομήντα τοις εκατό περίπου των 
πτήσεων με τις οποίες ταξίδευε από την Τουρκία με προορισμό τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, η εν λόγω συμπεριφορά εισάγει διακρίσεις και παραβιάζει το άρθρο 6, 
παράγραφος 2, του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Επιπλέον, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
φαίνεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποβλήθηκαν σε ερωτήσεις κατά παραβίαση του 
άρθρου 6, παράγραφος 1, του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Επιπροσθέτως, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι έλεγχοι στην πύλη θα έπρεπε να ισοδυναμούν 
με τον έλεγχο πρώτης γραμμής και να απαλλάσσουν, συνεπώς, τους επιβάτες από έναν 
«δεύτερο» έλεγχο πρώτης γραμμής στους θαλάμους ελέγχου. Η πρακτική αυτή φαίνεται 
επίσης να αντιβαίνει στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ο οποίος ορίζει ότι οι επιβάτες 
υποβάλλονται σε έναν μόνο έλεγχο ή, σε ειδικές περιπτώσεις, σε έλεγχο δεύτερης γραμμής, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 5.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, όλα τα πρόσωπα που διέρχονται 
τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ υπόκεινται στους ενδεδειγμένους συνοριακούς ελέγχους. Κατά 
γενικό κανόνα, οι πολίτες της ΕΕ υπόκεινται σε στοιχειώδη έλεγχο και οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών σε διεξοδικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει, πέραν του λεπτομερούς ελέγχου των 
ταξιδιωτικών εγγράφων τους, την εξακρίβωση ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν όλες τις άλλες 
προϋποθέσεις εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών.

Έλεγχοι αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής αναδρομής στις οικείες 
βάσεις δεδομένων και, κατά περίπτωση, της χρησιμοποίησης τεχνικών μέσων και επίδειξης 
δικαιολογητικών, διενεργούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, τις οποίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τα κράτη μέλη στα αεροδρόμια για τον σκοπό αυτόν.

Το παράρτημα VI του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να 
διενεργούν συνοριακούς ελέγχους εκτός αυτών των καθορισμένων εγκαταστάσεων, ήτοι 
εντός του αεροσκάφους, της πύλης ή της ζώνης διέλευσης, βάσει αξιολόγησης των κινδύνων 
που αφορούν την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση. Οι έλεγχοι αυτοί 
προορίζονται για ειδικές περιπτώσεις προκειμένου να προσδιοριστεί επίσης με σαφήνεια ο 
τόπος αναχώρησης ενός επιβάτη και δεν απαλλάσσουν τα κράτη μέλη από τη διενέργεια 
τακτικών συνοριακών ελέγχων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Συναφώς, οι εν λόγω ειδικοί έλεγχοι μπορούν να διεξαχθούν επιπροσθέτως των ελέγχων 
πρώτης και δεύτερης γραμμής που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 13, στους 
οποίους υποβάλλονται όλοι οι επιβάτες στις ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις. Κατά τα 
προαναφερθέντα, τέτοιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει ειδικής αξιολόγησης των 
κινδύνων που σχετίζονται με την προέλευση της πτήσης. Ειδικότερα, διευκολύνουν τον 
προσδιορισμό της χώρας αναχώρησης για λόγους επανεισδοχής / απόδοσης ευθύνης στον 
αερομεταφορέα, σε περίπτωση άφιξης επιβατών αεροσκάφους χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, 
δεδομένου ότι η εμπειρία δείχνει ότι ορισμένοι επιβάτες καταστρέφουν τα έγγραφά τους 
αμέσως μετά την άφιξή τους, προτού παρουσιαστούν στους ελέγχους πρώτης και δεύτερης 
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γραμμής.

Το άρθρο 6, παράγραφος 2, του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ορίζει ότι κατά τους 
συνοριακούς ελέγχους, οι συνοριοφύλακες μεριμνούν ώστε να μην παρατηρούνται διακρίσεις
εις βάρος προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Στην παρούσα υπόθεση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιβάτες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο 
στην πύλη έτυχαν διαφορετικής μεταχείρισης για κάποιον από τους προαναφερθέντες λόγους. 
Βάσει των στοιχείων που προσκόμισε ο αναφέρων, όλοι οι επιβάτες υποβλήθηκαν σε έλεγχο 
στην πύλη μέσω εξέτασης των διαβατηρίων, ενώ και ορισμένοι υπήκοοι τρίτων χωρών 
υποβλήθηκαν σε ερωτήσεις.

Δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής άλλες καταγγελίες από υπηκόους τρίτων χωρών 
σχετικά με ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους των συνοριακών αρχών 
κατά τη διενέργεια ελέγχων στην πύλη.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν στοιχειοθετείται παραβίαση των 
διατάξεων του κώδικα συνόρων του Σένγκεν που να απαιτεί εκ μέρους της τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων.


