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Tárgy: Nikolaj Antonov bolgár állampolgár által benyújtott 1764/2013. számú 
petíció egy körutazásokat szervező társaság részéről két, Svédországban 
hajóra szállni kívánó bolgár diákkal szemben tanúsított megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója és diáktársa 24 órás – Stockholm és Mariehamn (Finnország) közötti –
hajóútra váltott jegyet. Bemutatták személyi igazolványukat és útlevelüket, a biztonsági 
személyzet azonban arról tájékoztatta őket, hogy nem szállhatnak fel a hajóra, mivel vízumra 
van szükségük, mivel Bulgária nem tagja a schengeni térségnek. A petíció benyújtója 
megpróbált érvényt szerezni az európai jogszabályok által biztosított szabad mozgáshoz való 
jogának, a személyzet azonban parancsot kapott a hajó kapitányától, hogy a két diákot ne 
engedjék fel a hajó fedélzetére. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez jogainak súlyos 
megsértését jelenti, és arra kéri a Parlamentet, hogy folytasson vizsgálatot az egyes európai 
uniós polgárokkal szemben tanúsított megkülönböztető bánásmód ügyében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. június 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
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Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és 
feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz. 

A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 
2004/38/EK irányelv fogalmazza meg. 

A 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében az irányelvet kizárólag azon 
uniós polgárokra kell alkalmazni, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban 
tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó 
családtagjaikra.

Az irányelv 7. preambulumbekezdése értelmében egyértelműen meg kell határozni az uniós 
polgárok tagállamok területén való szabad mozgásához kapcsolódó valamennyi formaságot, a 
nemzeti határellenőrzésekre alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül. 

Az irányelv 4. cikkének – a terület elhagyásához való jogról szóló – (1) bekezdése kimondja, 
hogy valamennyi uniós polgár érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, és 
azok a családtagjaik, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai és érvényes útlevéllel 
rendelkeznek, jogosultak egy tagállam területét elhagyni egy másik tagállamba való utazás 
céljából.

Az irányelv nem tesz különbséget a schengeni vívmányokat alkalmazó, illetve azokat nem 
alkalmazó tagállamok között. Szabályai valamennyi tagállamra alkalmazandók.

Más szóval az uniós polgárok számára mindig lehetővé kell tenni a határ átlépését, ha 
érvényes személyazonosító okmányokkal rendelkeznek. Ez lehet érvényes útlevél vagy
nemzeti személyazonosító igazolvány. A tagállamok nemzeti hatóságai vagy a fuvarozók 
konkrétan nem kötelezhetik az uniós polgárokat belépési vízum bemutatására. 

Meg kell továbbá jegyezni, hogy a schengeni térségen belül az alábbi szabályok érvényesek: a 
Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 21. cikke b) pontjának értelmében „a határellenőrzés 
megszüntetése a belső határokon nem érinti az egyes tagállamok jogszabályai alapján az 
illetékes hatóságok által, a kikötői vagy repülőtéri hatóságok, illetve fuvarozók által a 
kikötőkben és a repülőtereken elvégzett biztonsági személyellenőrzéseket, feltéve hogy az 
említett ellenőrzések az érintett tagállam területén belül utazó személyekre is vonatkoznak. A 
repülőterek, kikötők vagy fuvarozók személyzete a kereskedelem vagy a közlekedés 
biztonsága okán ellenőrizheti az utasok személyazonosságát. Az ellenőrzések során azonban 
csak az utazó személyazonosságát kell ellenőrizni úti okmány alapján. Ilyen ellenőrzés esetén 
az uniós polgár útlevelét vagy személyazonosító okmányát mutathatja be.

A petíció benyújtója által ismertetett információk alapján úgy tűnik, hogy a szóban forgó 
esetben a petíció benyújtója uniós jogainak megsértése nem a svéd hatóságoknak 
(határőröknek), hanem a hajózási társaság biztonsági személyzetének tulajdonítható.

A Bizottság ilyen esetben elvben nem lép közbe, és nem indít kötelezettségszegési eljárást 
valamely tagállam ellen, mivel a Szerződés 258. cikke elvben csak a Szerződés szerinti 
kötelezettség valamely tagállam általi megszegésének esetére (azaz a valamely közhatóság –
bizonyos feltételekkel pedig egyes magánszervek – által hozott intézkedésekre) vonatkozik. 
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A Bizottságnak nincs tudomása ezt érintő egyéb panaszokról, és ezért nem áll szándékában e 
konkrét esetet tovább vizsgálni. 

Összegzés

A petíció benyújtója petíciójával párhuzamosan panaszt is benyújtott, amelyet a Bizottság 
kézhez vett, és a szokásos eljárásoknak megfelelően kezelt. 

A petíció benyújtóját tájékoztatták a fentiekről és arról, hogy a Bizottság szervezeti egységei a 
továbbiakban nem vizsgálják az ügyet. Arról is tájékoztatták, hogy célszerű tájékozódnia a 
nemzeti szinten rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről, és élnie azokkal. Mivel a 
petíció benyújtója nem hozott a Bizottság szervezeti egységeinek tudomására olyan új 
tényelemet, amely alapján azok az uniós jog svéd hatóságok általi megsértését 
megállapíthatták volna, az ügyet lezárták.


