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Tárgy: Tobias King, brit állampolgár által benyújtott 0308/2009. számú petíció a 
személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének 
(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) a belga határrendészet által történő 
állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki utasként rendszeresen indul a brüsszeli nemzetközi repülőtérről, 
vagy érkezik oda – azt állítja, hogy a belga határrendészet megsérti a személyek 
határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 
létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 6. és 7. cikkét. A petíció benyújtója kifejti, hogy a 
belga határrendészet módszeresen kiterjedt ellenőrzéseket végez az Isztambulból érkező 
repülőgépeknél. A petíció benyújtója szerint az Isztambulból érkező járatok hozzávetőlegesen 
70%-a esetében végeznek ilyen jellegű ellenőrzéseket. Kifejti, hogy a határrendészeti tisztek 
nem viselnek megfelelő azonosító jelvényt, ezenkívül agresszív és tolakodó magatartást 
tanúsítva részletekbe menő kérdéseket tesznek fel. Úgy véli, hogy ezek az ellenőrzések nem 
indokolhatók rendkívüli körülményekkel, mivel azokat rendszeres időközönként végzik, 
valamint a második ellenőrző vonalon elvégzett ellenőrzésnek sem tekinthetők, mivel ezekre 
az útlevél-ellenőrzés előtt, nem pedig azt követően kerül sor. A petíció benyújtója az ügy 
kivizsgálására kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A petíció benyújtója, aki utasként rendszeresen indul a brüsszeli repülőtérről, vagy érkezik 
oda más helyszínekről, kifogásolja a belga határőrök által a Törökországból érkező utasok 
esetében végzett határellenőrzések módját. Míg egyéb járatok utasait tapasztalatai szerint 
eddig soha nem ellenőrizték a kapuknál, a Törökországból Brüsszelbe tartó járatok 
hozzávetőlegesen 70%-a esetében került sor ilyen jellegű ellenőrzésre. A petíció benyújtója 
szerint ez a magatartás megkülönböztető jellegű és sérti a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 
6. cikkének (2) bekezdését. Továbbá ezen alkalmakkor a harmadik országok állampolgárainak 
kikérdezése sérti a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 6. cikkének (1) bekezdését.

A petíció benyújtója továbbá azzal érvel, hogy a kapuknál végzett ellenőrzések kimerítik az 
ellenőrzési pontnál végzett ellenőrzés fogalmát, ezért az érintett utasoknak mentesülniük 
kellene az elkülönített helyen történő „második” ellenőrzés alól. Ez a gyakorlat ellentétes a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódex rendelkezéseivel is, amelyek értelmében az utasokat 
egyszeri ellenőrzésnek, illetve bizonyos esetekben a 7. cikk (5) bekezdésével összhangban 
elkülönített helyen történő ellenőrzésnek kell alávetni. 

A Schengeni határ-ellenőrzési kódex 7. cikke értelmében az EU külső határain átlépő minden 
személyt megfelelő határellenőrzésnek kell alávetni. Általános szabályként az uniós 
polgárokat minimum-ellenőrzésnek, a harmadik országok állampolgárait pedig alapos 
ellenőrzésnek kell alávetni, amely az úti okmányok átvizsgálásán túl kiterjed annak 
megállapítására is, hogy az adott személy teljesíti-e a tagállamok területére történő belépés 
összes egyéb feltételét is.

Az ilyen jellegű vizsgálatok, többek között a vonatkozó adatbázisok módszeres lekérdezése, 
valamint szükséges esetben műszaki eszközök használata és igazoló okmányok bemutatása a 
megfelelő létesítményekben történnek, amelyeket a repülőtereken a tagállamoknak kell erre a 
célra biztosítaniuk. 

A Schengeni határ-ellenőrzési kódex VI. melléklete kimondja, hogy a tagállamok az erre a 
célra fenntartott létesítményeken kívül, például a repülőgépen, a beszállókapunál vagy a 
tranzitterületen is végezhetnek határellenőrzést, amennyiben az a belső biztonsággal és az 
illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelése alapján indokolható. Az ilyen 
ellenőrzések meghatározott helyzetek kezelésére szolgálnak annak érdekében, hogy 
egyértelműen meg lehessen állapítani egy adott utas indulásának helyszínét is, és nem 
mentesítik a tagállamokat a fent leírt rendszeres határellenőrzések kötelezettsége alól. 

Ennek megfelelően e meghatározott ellenőrzéseket a 6-13. cikknek megfelelően az ellenőrzési 
ponton és az elkülönített helyen végzett ellenőrzéseken felül hajthatók végre, amelyeknek 
minden utast a megfelelő létesítményekben kell alávetni. A fent említetteknek megfelelően az 
ilyen ellenőrzések a járat indulási helyszínével kapcsolatos különleges kockázatértékelés 
alapján indokolhatók. Különösképpen elő kell segíteniük az indulási ország azonosítását az 
utasoknak az indulási országba való visszafogadása és a fuvarozó felelősségének 
érvényesítése céljából abban az esetben, ha a repülőgéppel igazoló okmányok nélkül utazó 
személyek érkeznek, a tapasztalatok szerint ugyanis egyes utasok megérkezéskor azonnal, 
még az ellenőrzési ponton vagy az elkülönített helyen végzett ellenőrzések megkezdése előtt 
megsemmisítik irataikat.
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A Schengeni határ-ellenőrzési kódex 6. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a határőrök 
részéről tilos a személyek nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy világnézet, kor vagy 
szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetése. 

E konkrét esetben nincs arra utaló jel, hogy a kapuknál ellenőrzött utasokat megkülönböztető 
bánásmódban részesítették volna a fenti szempontok alapján. A petíció benyújtója által közölt 
információk szerint a kapuknál minden utast útlevél-ellenőrzésnek vetettek alá, míg néhány 
harmadik országbeli állampolgárnak kérdéseket is feltettek. 

A Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy harmadik országbeli állampolgárok panaszt 
nyújtottak volna be a határellenőrző hatóságok által a kapuknál történő ellenőrzés során 
tanúsított állítólagos nem megfelelő magatartás tárgyában.

Következtetés

A fentiek fényében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 
rendelkezéseinek tekintetében nem történt olyan jogsértés, ami megkívánná részéről a 
szükséges fellépést.


