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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1764/2013, ingiven av Nikolay Antonov, 
bulgarisk medborgare, om ett kryssningsföretags diskriminering av 
två bulgariska studenter som ville gå ombord i Sverige

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren och hans studiekamrat köpte biljetter till en 24-timmarskryssning mellan 
Stockholm och Mariehamn i Finland. De visade sina id-handlingar och pass, men 
säkerhetspersonalen förklarade att de inte kunde gå ombord eftersom de saknade visum, då 
Bulgarien inte ingår i Schengenområdet. Framställaren försökte hävda sin rätt till fri rörlighet 
enligt EU:s lagstiftning, men personalen blev tillsagd av fartygets kapten att inte låta de båda 
studenterna gå ombord. Framställaren anser att detta utgör ett allvarligt brott mot hans 
rättigheter och ber parlamentet att utreda den diskriminerande behandlingen av vissa 
unionsmedborgare.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 juni 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Kommissionens synpunkter

Enligt artikel 21.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har varje 
unionsmedborgare rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, 
om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i 
bestämmelserna om genomförande av fördragen. 
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De berörda begränsningarna och villkoren återfinns i direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier. 

Enligt artikel 3.1 är direktiv 2004/38/EG tillämpligt på unionsmedborgare som reser till eller 
uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i samt på de 
familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till unionsmedborgaren.

Enligt skäl 7 i direktivet bör de formaliteter som är förenade med unionsmedborgares fria 
rörlighet inom medlemsstaternas territorier fastställas tydligt, utan att det påverkar 
tillämpningen av de bestämmelser som gäller för nationella gränskontroller. 

I artikel 4.1 i direktivet (om rätt till utresa) fastställs att, utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna för kontroll av resehandlingar vid de nationella gränserna, alla 
unionsmedborgare med giltigt identitetskort eller pass och deras familjemedlemmar, som inte 
är medborgare i en medlemsstat, och som har giltigt pass, ska ha rätt att lämna en 
medlemsstats territorium för att resa till en annan medlemsstat.

I direktivet görs ingen skillnad mellan de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverkets 
bestämmelser fullt ut och de som inte gör det. Direktivets bestämmelser gäller samtliga 
medlemsstater.

Med andra ord bör EU-medborgare alltid kunna passera en gräns om de har en giltig 
identitetshandling. Denna kan vara endera ett giltigt pass eller ett nationellt identitetskort. 
Framför allt kan medlemsstaternas nationella myndigheter eller transportörer inte tvinga en 
EU-medborgare att uppvisa ett inresevisum. 

Det bör tilläggas att följande bestämmelser gäller inom Schengenområdet: Enligt artikel 21.b i 
kodexen om Schengengränserna ska avskaffandet av gränskontroller vid de inre gränserna ske 
utan att detta påverkar säkerhetskontroller av personer i hamnar eller på flygplatser vilka 
utförs av behöriga myndigheter i enlighet med varje medlemsstats lagstiftning, av hamn- eller 
flygplatsansvariga eller transportörer, under förutsättning att dessa kontroller även utförs på 
personer som reser inom en medlemsstat. Personalen vid flygplatser och hamnar eller 
transportörers personal får kontrollera passagerarnas identitet för att säkra kommersiella 
intressen eller transportsäkerheten. Dessa kontroller bör dock endast ske för att kontrollera en 
resenärs identitet jämfört med en resehandling. Om en sådan kontroll genomförs kan en EU-
medborgare uppvisa endera ett pass eller ett identitetskort.

Enligt den information som framställaren lämnat verkar det i det aktuella ärendet som om 
överträdelsen av framställarens rättigheter enligt EU-rätten inte kan tillskrivas de svenska 
myndigheterna (gränsbevakningstjänstemännen) utan rederiets säkerhetspersonal med ansvar 
för ombordstigning.

Kommissionen brukar i princip inte ingripa och inleda överträdelseförfaranden mot en 
medlemsstat (det vill säga, mot åtgärder som en offentlig myndighet vidtagit, men även mot 
vissa privata organs metoder under vissa förhållanden) i fall av detta slag eftersom artikel 258 
i fördraget principiellt endast gäller fall då en medlemsstat åsidosatt en skyldighet enligt 
fördraget. 
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Kommissionen känner inte till några andra klagomål i denna fråga och avser därför inte att 
utreda just detta fall vidare. 

Slutsats

Framställaren har, parallellt med denna framställan, lämnat in ett klagomål som registrerats av 
kommissionen och handlagts enligt de vanliga förfarandena. 

Framställaren har informerats om ovanstående och om att kommissionens avdelningar inte var 
i stånd att utreda ärendet ytterligare. Han informerades också om att det kan ligga i hans 
intresse att ta reda på om det fortfarande finns vägar för överklagande som står till buds på 
nationell nivå, och att utnyttja dessa. Eftersom framställaren inte lagt fram några nya uppgifter 
till kännedom för kommissionens avdelningar, som hade gjort det möjligt för dem att 
fastställa att de svenska myndigheterna gjort sig skyldiga till en överträdelse av EU-rätten, har 
ärendet avslutats.


