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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0308/2009, którą złożył Tobias King (Wielka Brytania) w sprawie 
rzekomego naruszania wspólnotowego kodeksu zasad regulujących przepływ 
osób przez granice (kodeksu granicznego Schengen) przez belgijską straż 
graniczną

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który regularnie wylatuje z lotniska międzynarodowego w Brukseli
i przylatuje na nie, utrzymuje, że belgijska straż graniczna narusza art. 6 i 7 rozporządzenia 
WE nr 562/2006 ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób 
przez granice (kodeks graniczny Schengen). Składający petycję przekonuje, że belgijska straż 
graniczna systematycznie prowadzi nadmierne kontrole przy wyjściu obsługującym loty
z Istambułu. Według składającego petycję kontrole takie dokonywane są w odniesieniu do 
około siedemdziesięciu procent lotów z Istambułu. Utrzymuje on, że funkcjonariusze straży 
granicznej nie przedstawiają się odpowiednio, zadają też szczegółowe pytania w agresywny
i nachalny sposób. Składający petycję uważa, że kontroli tych nie można uzasadniać 
nadzwyczajnymi okolicznościami, ponieważ prowadzi się je regularnie. Nie można ich też 
uznać za kontrole drugiej linii, gdyż dokonywane są przed minięciem stanowisk 
paszportowych, a nie po nim. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego
o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję, który regularnie korzysta z lotniska w Brukseli, skarży się w związku
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z kontrolami granicznymi przeprowadzanymi przez belgijską straż graniczną w przypadku 
pasażerów przylatujących z Turcji. Choć składający petycję nigdy nie widział, by kontrole 
graniczne przeprowadzano w przypadku pasażerów innych lotów, zostały one 
przeprowadzone w około siedemdziesięciu procentach lotów, jakie odbył z Turcji do 
Brukseli. Według składającego petycję takie zachowanie jest dyskryminujące i łamie art. 6
ust. 2 kodeksu granicznego Schengen. Ponadto w opisywanych przypadkach obywatele 
państw trzecich byli przesłuchiwani niezgodnie z art. 6 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen.

Ponadto składający petycję twierdzi, że kontrole w bramkach powinny być równoważne
z kontrolą pierwszej linii i w związku z tym wyłączać pasażerów z kolejnej kontroli pierwszej 
linii przy stanowiskach kontroli. Według składającego petycję praktyka ta jest także 
sprzeczna z kodeksem granicznym Schengen, zgodnie z którym pasażer przechodzi jedną 
kontrolę, a w szczególnych przypadkach kontrolę drugiej linii przewidzianą w art. 7 ust. 5. 

Zgodnie z art. 7 kodeksu granicznego Schengen wszystkie osoby przekraczające granice 
zewnętrzne UE poddawane są właściwym odprawom granicznym. Przeważnie obywatele UE 
przechodzą minimalną odprawę, a obywatele państwa trzeciego odprawę szczegółową 
obejmującą nie tylko kontrolę dokumentów podróży, lecz także weryfikację innych 
warunków dotyczących wjazdu na terytorium państw członkowskich.

Takie kontrole, w tym systematyczne sprawdzanie we właściwych bazach danych,
a w stosownych wypadkach używanie urządzeń technicznych i kontrola dokumentów 
uzupełniających, przeprowadzane są w odpowiednich pomieszczeniach zapewnionych w tym 
celu na lotniskach przez państwa członkowskie.

Zgodnie z załącznikiem VI do kodeksu granicznego Schengen państwa członkowskie mogą 
przeprowadzać kontrole graniczne poza takimi zarezerwowanymi pomieszczeniami, tj. na 
pokładzie samolotu, przy bramce lub w obszarach tranzytowych, w oparciu o ocenę ryzyka 
związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym i nielegalną imigracją. Kontrole te mają być 
stosowane w szczególnych sytuacjach, również w celu wyraźnego określenia miejsca wylotu 
podróżującego, a przy tym nie zwalniają państw członkowskich z przeprowadzania 
regularnych kontroli granicznych takich jak te opisane wyżej. 

Zatem te konkretne kontrole mogą być przeprowadzane niezależnie od kontroli pierwszej
i drugiej linii przeprowadzanych zgodnie z art. 6–13, którym należy poddawać pasażerów
w odpowiednich pomieszczeniach. Jak wspomniano wyżej, kontrole takie przeprowadzane są
w oparciu o ocenę konkretnego ryzyka związanego z miejscem wylotu. Kontrole ułatwiają 
zwłaszcza określenie kraju wylotu w celu readmisji/nałożenia odpowiedzialności na 
przewoźników w przypadku przylotu pasażerów bez dokumentów, ponieważ doświadczenie 
pokazuje, że niektórzy pasażerowie niszczą dokumenty tuż po przylocie, przed stawieniem się 
do kontroli pierwszej i drugiej linii.

Art. 6 ust. 2 kodeksu granicznego Schengen stanowi, że straż graniczna nie dyskryminuje 
osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, wiek ani 
orientację seksualną. 

W tym konkretnym przypadku nic nie wskazuje na to, by pasażerowie kontrolowani przy 
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bramkach traktowani byli inaczej ze względu na którąkolwiek z tych przyczyn. Zgodnie
z informacjami dostarczonymi przez składającego petycję wszyscy pasażerowie poddawani 
byli przy bramce kontroli obejmującej kontrolę paszportową, a niektórzy obywatele państwa 
trzeciego byli również przesłuchiwani. 

Do Komisji Europejskiej nie wpłynęły żadne skargi ze strony obywateli państw trzecich 
dotyczące rzekomego niewłaściwego zachowania podczas przeprowadzania kontroli przy 
bramce.

Wniosek

W świetle powyższych informacji Komisja Europejska uznaje, że nie doszło do żadnego 
naruszenia przepisów kodeksu granicznego Schengen, które wymagałoby od niej podjęcia 
właściwych działań.


