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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 1764/2013, ingediend door Nikolay Antonov (Bulgaarse 
nationaliteit), over discriminatie door een reder van twee Bulgaarse studenten die 
in Zweden aan boord wilden gaan

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener en een medestudent hadden kaartjes gekocht voor een boottocht van 24 uur van 
Stockholm naar Mariehamm (Finland). Zij toonden hun identiteitskaart en paspoort, maar de 
veiligheidsbeambten lieten weten dat zij niet aan boord mochten en een visum nodig hadden, 
omdat Bulgarije niet tot het Schengengebied behoort. Indiener probeerde zijn in Europees 
recht verankerde recht op vrij verkeer uit te oefenen, maar het personeel werd door de 
kapitein verordonneerd om de twee studenten niet aan boord te laten. Indiener is van mening 
dat dit een ernstige inbreuk op zijn rechten betekent en vraagt het Parlement onderzoek te 
doen naar de discriminerende behandeling van bepaalde EU-burgers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juni 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie

In artikel 21, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt 
bepaald dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij te reizen en te verblijven op het 
grondgebied van de lidstaten, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij 
de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. 
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Deze beperkingen en voorwaarden zijn terug te vinden in Richtlijn 2004/38/EG betreffende 
het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 
de Unie en hun familieleden. 

Zoals gesteld in artikel 3, lid 1, is Richtlijn 2004/38/EG van toepassing op burgers van de 
Unie die verhuizen naar of verblijven in een lidstaat waarvan zij geen ingezetenen zijn, en op 
familieleden die met hen meereizen of zich bij hen voegen.

In overeenstemming met overweging 7 van de richtlijn moeten alle formaliteiten die 
samenhangen met het vrije verkeer van EU-burgers binnen het grondgebied van de lidstaten 
duidelijk vastgelegd zijn, onverminderd het bepaalde met betrekking tot nationale 
grenscontroles. 

In artikel 4, lid 1, van de richtlijn (betreffende het uitreisrecht) is bepaald dat onverminderd 
het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij nationale grenscontroles, alle burgers van 
de Unie die voorzien zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, alsmede 
familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die voorzien zijn van een 
geldig paspoort, het recht hebben het grondgebied van een lidstaat te verlaten om zich naar 
een andere lidstaat te begeven.

In de richtlijn wordt geen onderscheid gemaakt tussen lidstaten die het Schengenacquis 
volledig toepassen en lidstaten voor wie dit niet het geval is. De regels van deze richtlijn zijn 
van toepassing op alle lidstaten.

Dit wil dus zeggen dat EU-burgers altijd de grens moeten kunnen oversteken indien ze in het 
bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Dit kan een geldig paspoort zijn, of een geldige 
nationale identiteitskaart. Het is met name zo dat de nationale autoriteiten van lidstaten of 
vervoerders EU-burgers niet kunnen verplichten een inreisvisum voor te leggen. 

Er dient te worden toegevoegd dat volgende regels gelden binnen het Schengengebied: in 
artikel 21, onder b), van de Schengengrenscode is bepaald dat "de afschaffing van het 
grenstoezicht aan de binnengrenzen geen afbreuk [doet] aan de uitoefening van de 
veiligheidscontroles bij personen door de overeenkomstig de wetgeving van elke lidstaat 
bevoegde instanties, de verantwoordelijke instanties in de havens of luchthavens of de 
vervoersondernemingen, voorzover deze controles ook worden verricht bij personen die 
binnen de lidstaat reizen". De personeelsleden van luchthavens of vervoerders mogen de 
identiteit van passagiers controleren om commerciële redenen of ten behoeve van de 
veiligheid van het vervoer. Bij deze controles mag echter alleen de identiteit van de reiziger 
op basis van een reisdocument worden gecontroleerd. In het kader van dergelijke controles 
mag een EU-burger ofwel een paspoort ofwel een identiteitskaart overleggen.

Op basis van de door indiener ingediende informatie, lijkt het dat er in de desbetreffende zaak 
sprake is van een schending van de EU-rechten van de indiener, die echter niet kan worden 
toegeschreven aan de Zweedse autoriteiten (grenswachters), maar wel aan het 
veiligheidspersoneel van de rederij.

De Commissie komt in dergelijk geval in beginsel niet tussenbeide en start geen 
inbreukprocedures op tegen een lidstaat, aangezien artikel 258 van het Verdrag enkel van 
toepassing is wanneer een lidstaat nalaat een krachtens het Verdrag op hem rustende 
verplichting na te komen (dit betreft met andere woorden maatregelen die zijn genomen door 



CM\1052969NL.doc 3/3 PE551.804v01-00

NL

een overheidsinstantie maar ook in bepaalde gevallen de werkwijzen van bepaalde particuliere 
instanties). 

De Commissie is zich niet bewust van andere klachten met betrekking tot deze kwestie en is 
dus niet voornemens de zaak verder te onderzoeken. 

Conclusie

Indiener heeft naast dit verzoekschrift een klacht ingediend die door de Commissie werd 
geregistreerd en behandeld volgens de gebruikelijke procedures. 

Hij werd op de hoogte gebracht van het bovenstaande en van het feit dat de diensten van de 
Commissie niet in staat waren de zaak verder te behandelen. Er werd hem eveneens 
aangeraden na te gaan of er nog rechtsmiddelen beschikbaar waren op nationaal niveau en 
hier gebruik van te maken. Aangezien indiener geen nieuwe elementen heeft aangedragen die 
de diensten van de Commissie in staat konden stellen een schending van het EU-recht vast te 
stellen door de Zweedse autoriteiten, werd de zaak afgesloten.


