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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 1764/2013, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Nikolay 
Antonov Rootsis laevale minna soovinud kahe bulgaaria üliõpilase 
diskrimineerimise kohta kruiisilaevandusettevõtte poolt

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja ja tema kaastudeng ostsid piletid Stockholmi ja Soome Mariehamni linna 
vahelisele 24-tunnisele ringreisile. Nad esitasid isikutunnistused ja passid, kuid turvatöötajad 
teatasid neile, et neid ei lasta pardale ilma viisata, sest Bulgaaria ei ole Schengeni ala liige. 
Petitsiooni esitaja nõudis, et austataks talle Euroopa õigusaktidega ette nähtud vaba liikumise 
õigust, kuid kapten andis laeva töötajatele korralduse, et kaht üliõpilast ei tohi laevale lasta. 
Petitsiooni esitaja leiab, et tegemist on tema õiguste tõsise rikkumisega ja palub parlamendil 
uurida Euroopa Liidu teatavate kodanike diskrimineeriva kohtlemise küsimust.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 23. juunil 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Komisjoni märkused

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõikes 1 on sätestatud, et igal liidu kodanikul on 
õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, kui aluslepingutega ja nende 
rakendamiseks võetud meetmetega kehtestatud piirangutest ja tingimustest ei tulene teisiti. 

Vastavad piirangud ja tingimused leiab direktiivist 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu 
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kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil. 

Nagu direktiivi 2004/38/EÜ artikli 3 lõikes 1 ette nähtud, kohaldatakse direktiivi ELi 
kodanike suhtes, kes sisenevad liikmesriiki või elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei 
ole, ja nende pereliikmete suhtes, kes on nendega kaasas või ühinevad nendega.

Vastavalt direktiivi põhjendusele 7 tuleks selgelt kindlaks määrata kõik formaalsused, mis on 
seotud liidu kodanike vaba liikumisega liikmesriikide territooriumil, ilma et see piiraks 
riikliku piirikontrolli suhtes kohaldatavaid sätteid. 

Direktiivi artikli 4 lõikes 1 (lahkumisõiguse kohta) sätestatakse, et ilma et see piiraks 
liikmesriigi piirikontrolli suhtes kohaldatavate, reisidokumente käsitlevate sätete kohaldamist, 
on kõikidel liidu kodanikel, kellel on kehtiv isikutunnistus või pass, ja nende pereliikmetel, 
kes ei ole liikmesriigi kodanikud ja kellel on kehtiv pass, õigus lahkuda liikmesriigi 
territooriumilt, et reisida mõnda teise liikmesriiki.

Direktiivis ei tehta mingit vahet Schengeni acquis'd täielikult rakendavate liikmesriikide ja 
ülejäänud liikmesriikide vahel. Selle eeskirjad kehtivad kõigile liikmesriikidele.

Teiste sõnadega peaks ELi kodanikel olema alati võimalik piiri ületada, kui neil on olemas 
kehtiv isikut tõendav dokument. See võib olla kas kehtiv pass või riiklik isikutunnistus. 
Liikmesriikide riiklikud ametiasutused ega transpordiettevõtjad ei saa kohustada ühtki ELi 
kodanikku sissesõiduviisat esitama. 

Tuleks lisada, et Schengeni alal kehtivad järgmised reeglid: Schengeni piirieeskirjade artikli 
21 punkti b kohaselt ei mõjuta piirikontrolli kaotamine sisepiiridel iga liikmesriigi õiguse 
kohaselt julgeolekukontrollide teostamist pädevate asutuste, sadama- või lennujaamaametnike 
või vedajate poolt sadamates ja lennujaamades, kui selliseid kontrolle teostatakse ka 
liikmesriigi piires reisivate isikute suhtes. Lennujaamade, sadamate või transpordiettevõtjate 
töötajad võivad kontrollida reisija isikusamasust ärilistel või transporditurvalisuse 
kaalutlustel. Kuid kontrolli raames tuleks reisija isikusamasust kontrollida ainult 
reisidokumendi alusel. Niisuguse kontrolli korral võib ELi kodanik esitada kas passi või 
isikutunnistuse.

Petitsiooni esitaja esitatud andmete alusel tundub, et antud juhul ei rikkunud petitsiooni esitaja 
kui ELi kodaniku õigusi mitte Rootsi võimud (piirivalve), vaid laevafirma turvatöötajad.

Niisugustel juhtudel komisjon põhimõtteliselt ei sekku ega algata liikmesriigi suhtes 
rikkumismenetlust, sest aluslepingu artikkel 258 on põhimõtteliselt kohaldatav ainult juhul, 
kui liikmesriik ei ole täitnud aluslepingutest tulenevat kohustust (st juhul, kui tegemist on 
riikliku asutuse võetud meetmetega, kuid teatavatel tingimustel ka teatavate eraõiguslike 
asutuste tavadega). 

Komisjon ei ole saanud kõnealusel teemal muid kaebusi ja seetõttu ei kavatse antud juhtumit 
rohkem uurida. 

Järeldus

Petitsiooni esitaja esitas samaaegselt petitsiooniga ka kaebuse, mille komisjon registreeris ja 
mida käsitleti tavapärase menetluse kohaselt. 
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Petitsiooni esitajat teavitati ülaltoodud kaalutlustest ja asjaolust, et komisjoni talitused ei saa 
küsimust rohkem uurida. Ühtlasi teatati talle, et tal tasuks uurida, kas riiklikul tasandil leidub 
veel õiguskaitsevõimalusi, ja neid kasutada. Kuna kaebuse esitaja ei edastanud komisjoni 
talitustele mingeid uusi asjaolusid, mis oleksid võimaldanud tuvastada ELi õiguse rikkumist 
Rootsi võimude poolt, lõpetati juhtumi käsitlemine.


