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Om: Andragende 0638/2011 af Jacob Schonberg, dansk statsborger, om problemer ved 
grænsen mellem Polen og Ukraine

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at de polske grænsemyndigheder ved grænsen mellem Polen og 
Ukraine arbejder på en langsommelig og usystematisk måde, hvilket er til ulempe for de 
rejsende og de virksomheder, der driver grænseoverskridende handel. Da andrageren ikke 
mener, at Polen har anvendt midlerne fra Phare-programmet, korrekt, anmoder han Europa-
Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Kommissionens bemærkninger

"I henhold til Schengengrænsekodeksen1 skal alle, der rejser ind i eller forlader 
Schengenområdet, herunder personer, der har ret til fri bevægelighed, "underkastes en 
minimumsind- og udrejsekontrol, der gør det muligt at fastslå deres identitet på grundlag af 
forelagte eller foreviste rejsedokumenter". Denne vil normalt bestå i en hurtig og enkel 
kontrol. "Grænsevagterne kan imidlertid på ikke-systematisk grundlag i forbindelse med 
minimumskontrollen af personer, der har ret til fri bevægelighed i henhold til 

                                               
1 Forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage 
(Schengengrænsekodeks).
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fællesskabsretten, søge i nationale og europæiske databaser for at sikre sig, at personen ikke 
udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel for medlemsstaternes indre 
sikkerhed, offentlige orden eller internationale forbindelser eller en trussel mod den offentlige
sundhed."

Desuden skal tredjelandsstatsborgere, der rejser ind i og forlader Schengenområdet, og som 
sandsynligvis udgør en væsentlig del af de personer, der krydser grænsen mellem Polen og 
Ukraine, "underkastes en indgående ind- og udrejsekontrol", der omfatter en detaljeret 
undersøgelse af, at de opfylder en række betingelser. Det bør i denne forbindelse påpeges, at 
der ikke foreligger nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at oprette særskilte baner til at 
lette kontrollen af personer, der har ret til fri bevægelighed ved ydre landegrænser. 
Beslutningen om, hvorvidt dette skal gøres eller ikke, træffes af den berørte medlemsstat, i 
dette tilfælde Polen.

Udførelsen af grænsekontroller af personer, der krydser de ydre Schengengrænser, vil således 
indimellem føre til ventetid og ulemper for rejsende. Det er korrekt, at 
Schengengrænsekodeksen kræver, at medlemsstaterne "indsætter kvalificeret personale og 
tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre grænsekontrol ved de ydre grænser … på en sådan 
måde, at der sikres en effektiv, grundig og ensartet kontrol ved deres ydre grænser", men 
trafikstrømmene kan variere betydeligt fra periode til periode, og det er ikke altid muligt for 
medlemsstaten at forudse disse strømme og indsætte sit personale på en sådan måde, at det 
begrænser forsinkelserne. 
Kommissionen anerkender fuldt ud, at ventetid ved grænseovergange er et ubehageligt 
fænomen, og at det er nødvendigt at gøre mere for at begrænse situationer som dem, 
andrageren har oplevet.

Kommissionen foreslog i sit marts 2011-forslag til ændring af Schengengrænsekodeksen 
(KOM(2011(0118)) af 10. marts 2011) to konkrete foranstaltninger, der har til formål at 
fremskynde grænsekontrollerne (en mulighed for at oprette særskilte baner for rejsende, der 
ikke er visumpligtige, for at skabe yderligere fleksibilitet i overensstemmelse med behovene i 
praksis) og gøre brug af stordriftsfordele (indførelsen af et udtrykkeligt retsgrundlag for fælles 
grænseovergange har til formål at hjælpe både EU's medlemsstater og de tilgrænsende 
tredjelande med at bruge ressourcerne mere effektivt). Forslaget forhandles i øjeblikket og 
kan blive vedtaget i løbet af 2012.

Kommissionen ønsker desuden at påpege, at Schengenmedlemsstaterne foretager 
regelmæssige evalueringer, baseret på inspektioner på stedet, for at sikre, at 
Schengenmedlemsstaterne gennemfører alle aspekter af Schengenreglerne korrekt, herunder 
Schengengrænsekodeksens bestemmelser om grænsekontrol. Denne evalueringsprocedure 
overvåges af Rådets arbejdsgruppe vedrørende Schengenevaluering. Måden, hvorpå Polen 
foretager grænsekontrol ved landets ydre landegrænser, falder ind under denne 
evalueringsmekanisme og er dermed omfattet af regelmæssige evalueringer med henblik på at 
kontrollere, at de relevante Schengenregler gennemføres korrekt.

Konklusion

I lyset af overstående mener Kommissionen ikke, at andragendet indeholder tilstrækkelig 
information til, at den kan konkludere, at der har været tale om en overtrædelse fra Polens 
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side af Schengengrænsekodeksens regler om grænsekontrol af rejsende eller af anden EU-
lovgivning."


