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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1764/2013 του Nikolay Antonov, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά
με εισαγωγή διακρίσεων εκ μέρους εταιρείας κρουαζιέρων σε βάρος δύο 
βούλγαρων σπουδαστών κατά την επιβίβασή τους στη Σουηδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων και ένας συμφοιτητής του αγόρασαν εισιτήρια για μονοήμερη κρουαζιέρα από 
τη Στοκχόλμη μέχρι το Mariehamn (Φινλανδία). Επέδειξαν τις ταυτότητες και τα διαβατήριά 
τους, ωστόσο το προσωπικό ασφάλειας τους ενημέρωσε ότι δεν ήταν δυνατή η επιβίβασή 
τους διότι έπρεπε να διαθέτουν θεώρηση, δεδομένου ότι η Βουλγαρία δεν ήταν μέλος του 
χώρου Σένγκεν. Ο αναφέρων προσπάθησε να διεκδικήσει το δικαίωμά του σε ελεύθερη 
κυκλοφορία όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ωστόσο το προσωπικό έλαβε 
εντολή από τον κυβερνήτη του πλοίου να μην επιτραπεί η επιβίβαση των δύο σπουδαστών. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι το γεγονός αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων του και 
ζητεί από το Κοινοβούλιο να διενεργήσει έρευνα για τις διακρίσεις που υφίστανται ορισμένοι 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουνίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 εδάφιο 3, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
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έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. 

Οι αντίστοιχοι περιορισμοί και προϋποθέσεις περιέχονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά 
με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η οδηγία ισχύει για 
τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του 
οποίου είναι υπήκοοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν ή 
πηγαίνουν να τους συναντήσουν.

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 7 της οδηγίας, θα πρέπει να προσδιορισθούν σαφώς όλες 
οι διατυπώσεις που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης στην 
επικράτεια των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί εθνικών 
συνοριακών ελέγχων. 

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας (σχετικά με το δικαίωμα εξόδου) προβλέπει ότι, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων επί των ταξιδιωτικών εγγράφων που ισχύουν για τους εθνικούς 
συνοριακούς ελέγχους, όλοι οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι φέρουν ισχύον δελτίο 
ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους, που δεν είναι υπήκοοι 
κράτους μέλους, τα οποία φέρουν ισχύον διαβατήριο, έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείπουν το 
έδαφος κράτους μέλους προκειμένου να μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος.

Η οδηγία δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ των κρατών μελών ανάλογα με το αν εφαρμόζουν 
πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν ή όχι. Οι κανόνες της ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη.

Με άλλα λόγια, οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει πάντα να έχουν το δικαίωμα να διέρχονται τα 
σύνορα, εφόσον διαθέτουν ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας. Αυτό μπορεί να είναι ισχύον 
διαβατήριο ή εθνικό δελτίο ταυτότητας. Ειδικότερα, οι εθνικές αρχές των κρατών μελών ή οι 
μεταφορείς δεν μπορούν να υποχρεώσουν κανέναν πολίτη της ΕΕ να παρουσιάσει θεώρηση 
εισόδου. 

Θα πρέπει να προστεθεί ότι εντός του χώρου Σένγκεν ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 
σύμφωνα με το άρθρο 21 στοιχείο β) του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, η κατάργηση των 
συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν θίγει τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας 
στους λιμένες ή αερολιμένες από τις αρμόδιες αρχές δυνάμει της νομοθεσίας κάθε κράτους 
μέλους, από τους υπεύθυνους των λιμένων ή αερολιμένων ή από τους μεταφορείς, στον 
βαθμό που αυτοί οι έλεγχοι αφορούν και τα πρόσωπα που ταξιδεύουν στο εσωτερικό κράτους 
μέλους. Το προσωπικό των αερολιμένων, λιμένων ή μεταφορέων μπορεί να επαληθεύει την 
ταυτότητα των επιβατών για εμπορικούς λόγους ή για λόγους ασφάλειας της μεταφοράς. 
Ωστόσο, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται μόνο για την εξακρίβωση της 
ταυτότητας του ταξιδιώτη βάσει ενός ταξιδιωτικού εγγράφου. Στο πλαίσιο των ελέγχων 
αυτών, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να παρουσιάζουν είτε διαβατήριο είτε δελτίο ταυτότητας.

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, φαίνεται ότι, στην 
προκειμένη περίπτωση, η παραβίαση των ενωσιακών δικαιωμάτων του αναφέροντος δεν 
μπορεί να αποδοθεί στις σουηδικές αρχές (συνοριοφυλακή), αλλά στο προσωπικό ασφαλείας 
της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
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Η Επιτροπή, κατ’ αρχήν, δεν παρεμβαίνει ούτε κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους 
μέλους σε τέτοιες περιπτώσεις, δεδομένου ότι το άρθρο 258 της Συνθήκης ισχύει κατ’ αρχήν 
μόνο για την περίπτωση που ένα κράτος μέλος παραλείψει να εκπληρώσει υποχρέωση που 
υπέχει από τη Συνθήκη (με άλλα λόγια, αφορά μέτρα που λαμβάνονται από δημόσιες αρχές, 
αλλά και πρακτικές ορισμένων ιδιωτικών φορέων υπό ορισμένες προϋποθέσεις). 

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τυχόν άλλες καταγγελίες σχετικά με το εν λόγω ζήτημα 
και, ως εκ τούτου, δεν προτίθεται να διερευνήσει περαιτέρω τη συγκεκριμένη υπόθεση. 

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων υπέβαλε, παράλληλα με την αναφορά, μια καταγγελία, η οποία 
πρωτοκολλήθηκε από την Επιτροπή και υποβλήθηκε στις συνήθεις διαδικασίες. 

Ο αναφέρων ενημερώθηκε σχετικά με τα ανωτέρω καθώς και σχετικά με το γεγονός ότι οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν την εξέταση του ζητήματος. 
Πληροφορήθηκε επίσης ότι ενδέχεται να είναι προς το συμφέρον του να εξετάσει κατά πόσον 
υπάρχουν άλλα μέσα προσφυγής σε εθνικό επίπεδο και να τα χρησιμοποιήσει. Δεδομένου ότι 
ο αναφέρων δεν προσκόμισε νέα στοιχεία στις υπηρεσίες της Επιτροπής βάσει των οποίων θα 
μπορούσε να διαπιστωθεί τυχόν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από την πλευρά των 
σουηδικών αρχών, η υπόθεση έκλεισε.


