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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1002/2007, внесена от Rudolf Dancek, с хърватско гражданство, 
относно недопускането му във Франция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, заедно със съпругата си германка и още една германска 
двойка – техни приятели, искал да прекоси германско-френската граница при 
Лаутербург, за да посети братовчед си в Зесенхайм. Тъй като носел само хърватската си 
лична карта, френските гранични служители поискали също шофьорската му книжка и 
документите на колата му, а след това поискали да ги придружи и да подпише 
документ. Вносителят на петицията помислил, че ще му се издаде еднодневна виза; 
вместо това го върнали на германска територия. Не му била дадена възможност нито да 
получи необходимите документи, нито да предостави копия, изпратени по факс за 
разрешение. Вносителят на петицията счита, че е бил обект на несправедливо 
отношение и във връзка с това се позовава на решението на Съда на Европейските 
общности по дело C-459/99, което постановява, че за гражданин на трета държава, 
който има сключен брак с гражданин на държава-членка, е в сила свободата на 
движение, дори и да не притежава паспорт, ако е в състояние да докаже самоличността 
си и брачната връзка и ако няма доказателства, че той представлява риск за 
изискванията на допустимото обществено поведение, обществената сигурност или 
общественото здраве. Вносителят на петицията се позовава също така на член 5, 
параграф 4 от Директива 2004/38/EО, съгласно който преди да бъдат върнати на 
границата, на такива лица се предоставят всички разумни възможности да получат 
необходимите документи или те да им бъдат донесени, или да докажат чрез други 
средства, че притежават правото на свободно движение и пребиваване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
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(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Член 18 от Договора за ЕО постановява, че всеки гражданин на Съюза има право да се 
придвижва и живее свободно на територията на държавите-членки, спазвайки 
ограниченията и условията, посочени в настоящия Договор и в съответствие с мерките, 
приети за изпълнението му. Съответните ограничения и условия могат да се открият в 
Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки.
Съгласно член 5, параграф 1 от директивата, членовете на семейството, които не са 
граждани на държава-членка могат да влязат на територията на друга държава-членка с 
валиден паспорт. Съгласно член 5, параграф 4 от директивата, когато член на 
семейството на гражданин на ЕС, който не е гражданин на държава-членка, няма 
валиден документ за самоличност или паспорт, въпросната държава–членка, преди да 
ги върне, предоставя на такива лица всички разумни възможности да получат 
необходимите документи или те да им бъдат донесени в разумен срок от време или да 
потвърдят или докажат чрез други средства, че те имат право на свободно движение и 
пребиваване. Тази разпоредба кодифицира прецедентното право на Съда на 
Европейските общности.1

Ако бъдат потвърдени, описаните от вносителя на петицията действия, предприети от 
граничните служители, ще бъдат в нарушение на правото на Общността. В тази връзка 
и в рамките на двустранния си диалог с държавите-членки, вследствие на доклад2

относно прилагането на гореспоменатата директива, въпросът ще бъде поставен пред 
Франция. Комисията не разполага със сигнали за съществуването на обща и системна 
административна практика на нарушаване на правото на Общността във връзка с този 
въпрос.

                                               
1 Решение на Съда от 25 юли 2002 г. по дело C-459/99 MRAX.
2 Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на 
Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се 
движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки - COM (2008) 840 окончателен.


