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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1764/2013, ktorú predkladá Nikolaj Antonov, bulharský štátny 
príslušník, o diskriminácii dvoch bulharských študentov, ktorí sa chceli 
nalodiť vo Švédsku, spoločnosťou prevádzkujúcou výletné plavby

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície a jeho spolužiak si kúpili cestovné lístky na 24-hodinovú výletnú plavbu 
medzi Štokholmom a Mariehamnom (Fínsko). Predložili preukaz totožnosti a cestovný pas, 
ale bezpečnostný personál ich informoval, že na palubu lode nemôžu nastúpiť, pretože 
potrebujú víza vzhľadom na to, že Bulharsko nie je členom schengenského priestoru. 
Predkladateľ sa pokúsil uplatniť svoje právo na voľný pohyb ustanovené v európskych 
právnych predpisoch, personál však dostal od kapitána plavidla príkaz nevpustiť oboch 
študentov na palubu. Predkladateľ zastáva názor, že ide o závažné porušenie jeho práv, a 
žiada Parlament, aby prešetril diskriminačné zaobchádzanie s niektorými občanmi Európskej 
únie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 23. júna 2014. Európsky parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. februára 2015)

Poznámky Komisie

V článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že každý občan Únie 
má právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha 
obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich 
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vykonanie. 

Príslušné obmedzenia a podmienky sú uvedené v smernici 2004/38/ES o práve občanov Únie 
a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských 
štátov. 

Ako je ustanovené v článku 3 ods. 1, smernica 2004/38/ES sa uplatňuje na občanov Únie, 
ktorí sa pohybujú alebo zdržiavajú v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorého sú 
štátnymi príslušníkmi, a na ich rodinných príslušníkov, ktorí ich sprevádzajú alebo sa k nim 
pripájajú.

Podľa odôvodnenia 7 smernice by všetky formality súvisiace s voľným pohybom občanov 
Únie v rámci územia členských štátov mali byť jasne definované bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia uplatniteľné na vnútroštátne hraničné kontroly. 

V článku 4 ods. 1 smernice (Právo výstupu) sa ustanovuje, že bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia o cestovných dokladoch uplatniteľné na vnútroštátne pohraničné kontroly, všetci 
občania Únie s platným preukazom totožnosti alebo cestovným pasom a ich rodinní 
príslušníci, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a ktorí majú platný cestovný 
pas, majú právo opustiť územie členského štátu, aby cestovali do iného členského štátu.

Smernica nerozlišuje medzi členskými štátmi, ktoré uplatňujú schengenské acquis v plnom 
rozsahu, a tými, ktoré ho neuplatňujú. Jej pravidlá sa uplatňujú na všetky členské štáty.

Inými slovami, občania EÚ by mali mať vždy možnosť prekročiť hranicu, ak majú platný 
preukaz totožnosti. Môže to byť platný cestovný pas alebo občiansky preukaz príslušného 
štátu. Predovšetkým nemôžu vnútroštátne orgány členských štátov ani dopravcovia zaviazať 
žiadneho občana EÚ, aby predložil vstupné víza. 

Treba dodať, že v rámci schengenského priestoru sa uplatňujú tieto pravidlá: Podľa článku 21 
písm. b) Kódexu schengenských hraníc zrušenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach 
nemá vplyv na bezpečnostné kontroly osôb, ktoré v prístavoch a na letiskách vykonávajú 
príslušné orgány podľa zákonov každého členského štátu, úradníci alebo dopravcovia v 
prístavoch alebo na letiskách za predpokladu, že takéto kontroly sa vykonávajú aj u osôb 
cestujúcich v rámci členského štátu. Personál letísk alebo prístavov alebo dopravcovia môžu 
preveriť totožnosť cestujúcich z komerčných alebo dopravno-bezpečnostných dôvodov. 
Týmito kontrolami by sa však mala preveriť iba totožnosť cestujúceho na základe cestovného 
dokladu. Ak sa takéto kontroly vykonávajú, občan EÚ môže predložiť buď cestovný pas 
alebo občiansky preukaz.

Na základe informácií, ktoré poskytol predkladateľ, sa možno domnievať, že v predmetnom 
prípade porušenie práv EÚ predkladateľa nemožno prisúdiť švédskym orgánom (pohraničná 
stráž), ale bezpečnostnému personálu lodnej spoločnosti.

Komisia v takomto prípade v zásade nezasahuje a nezačína konanie vo veci porušenia 
právnych predpisov proti členskému štátu, keďže článok 258 zmluvy sa vo všeobecnosti 
uplatňuje iba na prípady, keď si členský štát nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy 
(inými slovami proti opatreniam, ktoré prijal verejný orgán, ale aj postupom určitých 
súkromných subjektov za určitých podmienok). 

Komisia si nie je vedomá žiadnych iných sťažností v tejto veci, a preto nemá v úmysle ďalej 
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túto záležitosť skúmať. 

Záver

Predkladateľ podal súbežne so svojou petíciou sťažnosť, ktorú zaregistrovala Komisia a 
vybavila ju v súlade s bežnými postupmi. 

Bol informovaný o uvedených skutočnostiach, ako aj o tom, že útvary Komisie nemohli vec 
sledovať ďalej. Tiež bol informovaný, že môže byť v jeho záujme, aby zistil, či ešte existujú 
prostriedky nápravy dostupné na vnútroštátnej úrovni, a aby ich aj využil. Keďže sťažovateľ 
nepredostrel útvarom Komisie žiadne nové prvky, ktoré by im umožnili stanoviť porušenie 
práva EÚ zo strany švédskych orgánov, prípad bol uzavretý.


