Pressmeddelande
Sveriges Regering uppmanas omgående stoppa ID-kontrollerna på kollektivtrafiken
över Öresund med hänvisning till gällande EU-rätt, kräver Resenärsforum tillsammans
med European Passengers’ Federation, EPF.
En månad efter att ID-kontrollerna införts på tågen över Öresundsbron skriver den europeiska
passagerarorganisationen EFP, där Resenärsforum representerar de svenska
kollektivtrafikresenärerna, till Sveriges regering för att uppmärksamma att de nationella
bestämmelserna strider mot gällande Schengenförordning och inte behöver följas av
trafikföretagen.
Regeringen kräver idag att trafikföretagen ska utföra ID-kontroller, men det är endast möjligt
att tillämpa vid Schengens yttre gräns och enbart på fartyg och flyg enligt Schengen Border
Code (SBC) artikel 26 hävdar EPF:s jurister. Regeringen stöder sitt krav på tillfälliga IDkontroller i SBC artikel 23 eftersom det föreligger ett "allvarligt hot". Men enligt EPF:s
jurister tillåts endast polis utföra sådana kontroller och dessutom måste alla trafikslag
behandlas likvärdigt. Idag utförs endast stickprovskontroller på bilister, medan alla tåg-, bussoch färjepassagerare kontrolleras.
Resenärsforum och EFP kräver att denna diskriminering av kollektivtrafikresenärerna
omedelbart stoppas. 30 000 dagliga tågpassagerare måste idag byta tåg en och ibland två
gånger på resan mellan Danmark och Sverige. Den tidigare restiden på 35 min har förlängts
till mellan 45 och 60 min och i vissa fall upp emot 1,5 timme. Avgångar har dragits in och
trängseln på tågen har avsevärt förvärrats.
Kostnaderna för ID-kontrollerna hamnar på trafikföretagen vilket riskerar i förlängningen att
drabba kollektivtrafikresenärerna dubbelt, eftersom också biljettpriserna kan komma att höjas.
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paraplyorganisation med ett trettiotal lokala och regionala resenärsgrupper, med sammanlagt drygt 6000 personer anslutna.
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