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Komisja Petycji

28.2.2015

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1764/2013, którą złożył Nikolay Antonov (Bułgaria), w sprawie 
dyskryminowania przez operatora promów dwóch studentów z Bułgarii 
chcących dostać się na pokład w Szwecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję i jego znajomy, również student, kupili bilety na 24-godzinny rejs na trasie 
Sztokholm–Mariehamn (Finlandia). Okazali dowody tożsamości i paszporty, ale pracownicy 
ochrony poinformowali ich, że nie mogą wejść na pokład, ponieważ obywatele Bułgarii 
potrzebują wizy ze względu na fakt, iż państwo to nie jest członkiem strefy Schengen. 
Składający petycję próbował powołać się na swoje prawo do swobodnego przemieszczania 
się przewidziane w unijnych przepisach, ale kapitan jednostki zakazał obsłudze wpuścić tych 
dwóch studentów na pokład. Składający petycję uważa, że stanowi to poważne naruszenie 
jego praw i zwraca się do Parlamentu o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na 
okoliczność dyskryminacyjnego traktowania niektórych obywateli Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 czerwca 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Uwagi Komisji

Artykuł 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że każdy obywatel 
Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i 
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środkach przyjętych w celu ich wykonania. 

Odnośne ograniczenia i warunki znajdują się w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich. 

Jak przewidziano w art. 3 ust. 1, dyrektywa 2004/38/WE ma zastosowanie do obywateli Unii, 
którzy przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub przebywają w innym 
państwie członkowskim niż państwo członkowskie, którego są obywatelami, oraz do 
członków ichrodziny, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają.

Zgodnie z motywem 7 dyrektywy wszystkie formalności związane ze swobodnym 
przemieszczaniem się obywateli Unii na terytorium państw członkowskich powinny być jasno 
określone, bez uszczerbku dla przepisów mających zastosowanie do krajowych kontroli 
granicznych. 

Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy (o prawie wyjazdu) stanowi, że bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących dokumentów podróży, mających zastosowanie do krajowych kontroli 
granicznych, wszyscy obywatele Unii posiadający ważny dowód tożsamości lub paszport oraz 
członkowie ich rodziny, którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich, lecz 
posiadają ważny paszport, mają prawo do opuszczenia terytorium państwa członkowskiego w 
celu odbycia podróży do innego państwa członkowskiego.

Dyrektywa nie wprowadza rozróżnienia między państwami członkowskimi, które stosują 
dorobek Schengen w całości, a tymi, które tego nie czynią. Jej przepisy mają zastosowanie do 
wszystkich państw członkowskich.

Innymi słowy, obywatele UE powinni zawsze móc przekroczyć granicę, jeżeli posiadają 
ważny dokument tożsamości.  Może to być ważny paszport albo dowód osobisty. W 
szczególności organy krajowe państw członkowskich lub przewoźnicy nie mogą wymagać od 
żadnego obywatela UE okazania wizy wjazdowej. 

Należy dodać, że w ramach obszaru Schengen stosuje się następujące zasady: zgodnie z art. 
21 lit. b) kodeksu granicznego Schengen zniesienie kontroli granicznej na granicach 
wewnętrznych nie wpływa na kontrolę bezpieczeństwa osób przeprowadzaną w portach i na 
lotniskach przez właściwe organy na mocy prawa każdego państwa członkowskiego przez 
funkcjonariuszy portu lub lotniska lub przewoźników, pod warunkiem że kontrola tego typu 
przeprowadzana jest również w stosunku do osób podróżujących po terytorium danego 
państwa członkowskiego.  Pracownicy lotnisk lub portów czy przewoźnicy mogą sprawdzać 
tożsamość pasażerów ze względów bezpieczeństwa handlowego lub transportowego. 
Jednakże kontrole te powinny weryfikować jedynie tożsamość podróżnego na podstawie 
dokumentu podróży. Jeśli takie kontrole są przeprowadzane, obywatel UE może okazać 
paszport albo dowód osobisty.

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję wydaje się, że w 
omawianej sprawie naruszenie praw unijnych przysługujących składającemu petycję 
należałoby przypisać nie szwedzkim organom (straż graniczna), a pracownikom ochrony 
armatora wpuszczającym pasażerów na statek.

Co do zasady, w takim przypadku Komisja nie interweniuje ani nie wszczyna postępowania w 
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sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko państwu członkowskiemu, gdyż art. 258 
Traktatu w zasadzie stosuje się tylko w przypadkach uchybienia przez państwo członkowskie
(innymi słowy przeciwko środkom przyjętym przez organ publiczny, ale także przeciwko 
praktykom niektórych podmiotów prywatnych, pod pewnymi warunkami) jednemu ze 
zobowiązań wynikających z Traktatu. 

Komisja nie posiada informacji o żadnych innych skargach w poruszonej kwestii, a zatem nie 
zamierza kontynuować badania tej konkretnej sprawy. 

Wniosek

Równolegle ze swą petycją składający petycję wniósł skargę, którą Komisja zarejestrowała i 
którą się zajęła zgodnie z przyjętymi procedurami. 

Składający petycję został poinformowany o powyższym oraz o fakcie, że służby Komisji nie 
są w stanie dalej prowadzić tej sprawy. Został on również poinformowany, że w jego interesie 
może leżeć sprawdzenie, czy na poziomie krajowym dostępne są jeszcze środki prawne, oraz 
skorzystanie z nich. Ponieważ skarżący nie podał służbom Komisji żadnych nieznanych im 
dotąd informacji, które mogłyby pozwolić na stwierdzenie naruszenia prawa UE przez władze 
szwedzkie, sprawę zamknięto. 


