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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1764/2013 af Nikolay Antonov, bulgarsk statsborger, om et 
krydstogtselskabs forskelsbehandling af to bulgarske studerende, der 
ønskede at gå om bord i Sverige

1. Sammendrag

Andrageren og en medstuderende købte billetter til et 24-timers krydstogt mellem Stockholm 
og Mariehamn (Finland). De viste deres identitetskort og pas, men sikkerhedspersonalet 
meddelte dem, at de ikke kunne gå om bord, fordi de skulle have et visum, da Bulgarien ikke 
var medlem af Schengenområdet. Andrageren forsøgte at hævde sin ret til fri bevægelighed 
som fastsat i EU-lovgivningen, men personalet fik ordre fra kaptajnen på fartøjet om ikke at 
lade de to studerende gå om bord. Andrageren mener, at dette udgør en alvorlig krænkelse af 
hans rettigheder og anmoder Parlamentet om at foretage en undersøgelse af 
forskelsbehandling af bestemte EU-borgere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juni 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionens bemærkninger

I henhold til artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har 
enhver unionsborger ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de 
begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. 
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De respektive begrænsninger og betingelse findes i direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres 
og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. 

Som fastsat i artikel 3, stk. 1, finder direktiv 2004/38/EF anvendelse på unionsborgere, der 
rejser til eller tager ophold i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende er 
statsborger, samt familiemedlemmer, der ledsager unionsborgeren eller slutter sig til denne.

I henhold til direktivets betragtning 7 bør alle de formaliteter, der knytter sig til 
unionsborgeres frie bevægelighed på medlemsstaternes område, nøje defineres, uden at dette 
berører de bestemmelser, der gælder for national grænsekontrol. 

I henhold til direktivets artikel 4, stk. 1, (vedrørende ret til udrejse) har alle unionsborgere, der 
er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas, samt deres familiemedlemmer, der ikke er 
statsborgere i en medlemsstat, men som er i besiddelse af et gyldigt pas, ret til at forlade en 
medlemsstats område for at rejse til en anden medlemsstat, uden at dette berører de 
bestemmelser for rejsedokumenter, der gælder ved national grænsekontrol.

I direktivet skelnes der ikke mellem medlemsstater, som anvender Schengenreglerne fuldt ud, 
og dem, der ikke gør. Dets bestemmelser gælder for alle medlemsstater.

Med andre ord bør EU-borgere altid kunne krydse grænsen, hvis de har et gyldigt 
identitetsbevis. Dette kan være enten et gyldigt pas eller et nationalt identitetskort. Navnlig 
kan de nationale myndigheder i medlemsstaterne eller flyselskaber ikke forpligter nogen EU-
borger til at fremvise et indrejsevisum. 

Det skal tilføjes, at følgende regler gælder inden for Schengenområdet: I henhold til artikel 
21, litra b), i Schengengrænsekodeksen berører ophævelse af grænsekontrollen ved de indre 
grænser ikke sikkerhedskontrol af personer i havne eller lufthavne, der foretages af de 
kompetente myndigheder i henhold til den enkelte medlemsstats ret, af de ansvarlige i havne 
og lufthavne eller af transportvirksomheder, forudsat at denne kontrol også foretages for så 
vidt angår personer, der rejser inden for en medlemsstats område. Personalet i lufthavne, 
havne og transportvirksomheder kan kontrollere passagerernes identitet til kommercielle eller 
transportsikkerhedsmæssige formål. Kontrollen bør imidlertid kun anvendes til at kontrollere 
en rejsendes identitet i forhold til et rejsedokument. Hvis der udføres sådanne inspektioner, 
kan en unionsborger enten fremvise et pas eller et id-kort.

På grundlag af de oplysninger, andrageren har forelagt, ser det ud til, at krænkelsen af 
andragerens EU-rettigheder i den foreliggende sag ikke kan tilskrives de svenske 
myndigheder (grænsekontrolmyndighederne), men sikkerhedspersonalet fra rederiet.

Kommissionen griber principielt ikke ind og indleder traktatbrudssager mod en medlemsstat i 
en sådan sag, eftersom traktatens artikel 258 principielt kun finder anvendelse i tilfælde, hvor 
en medlemsstat ikke opfylder en forpligtelse i henhold til traktaten (med andre ord mod 
foranstaltninger truffet af en offentlig myndighed, men også praksis i visse private organer 
under visse betingelser). 

Kommissionen er ikke bekendt med nogen andre klager om dette emne, og har derfor ikke til 
hensigt at undersøge denne sag yderligere. 

Konklusion
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Andrageren indgav sideløbende med sit andragende en klage, som blev registreret af 
Kommissionen og behandlet i overensstemmelse med de sædvanlige procedurer. 

Andrageren blev blevet informeret om ovenstående og om det faktum, at Kommissionens 
tjenestegrene ikke var i stand til at forfølge sagen yderligere. Han blev også underrettet om, at 
det kunne være i hans interesse at finde ud af, om der stadig var klagemuligheder på nationalt 
plan og at gøre brug af dem. Da klageren ikke bekendtgjorde Kommissionens tjenestegrene 
med nogen nye elementer, som kunne have gjort det muligt at fastslå en overtrædelse af EU-
retten fra de svenske myndigheder side, blev sagen lukket.


