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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1002/2007 af Rudolf Dancek, kroatisk statsborger, om nægtelse af 
indrejse i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren, der var ledsaget af sin tyske kone og et tysk par, der var deres venner, ønskede at 
krydse den tysk-franske grænse ved Lauterbourg for at besøge sin fætter i Sessenheim. Da han 
kun havde sit kroatiske id-kort på sig, bad de franske grænsevagter også om at se hans 
førerbevis og bilens registreringspapirer, hvorefter de bad ham følge med og underskrive et 
dokument. Andrageren troede, at han fik udstedt et endags-visum, men i stedet blev han ført 
tilbage til den tyske side. Han fik ikke nogen chance for hverken at fremskaffe de krævede 
dokumenter eller for at få faxet kopier af dem til godkendelse. Andrageren mener, at han er 
blevet uretfærdigt behandlet og henviser i denne forbindelse til EF-Domstolens dom i sag C-
459/99, hvoraf det fremgår, at tredjelandes statsborgere gift med en statsborger i en 
medlemsstat er omfattet af retten til fri bevægelighed, selv når de ikke er i besiddelse af et 
pas, når denne ægtefælle kan bevise sin identitet og den ægteskabelige tilknytning, og såfremt 
der ikke er beviser for, at den pågældende udgør en trussel for den offentlige orden, sikkerhed 
eller sundhed. Andrageren henviser ligeledes til artikel 5, stk. 4, i direktiv 2004/38/EF, hvori 
det bestemmes, at disse personer gives enhver rimelig mulighed for at opnå eller fremskaffe 
de nødvendige dokumenter, eller få bekræftet eller på anden måde godtgjort, at de er omfattet 
af retten til fri bevægelighed og ophold, inden der træffes afgørelse om tilbagesendelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.
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"I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der 
er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive 
begrænsninger og betingelser findes i direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
I henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, har unionsborgeres familiemedlemmer, der ikke er 
statsborgere i en medlemsstat, ret til at indrejse på en anden medlemsstats område, hvis de er i 
besiddelse af et gyldigt pas. I direktivets artikel 5, stk. 4, bestemmes det, at hvis 
familiemedlemmet til en unionsborger ikke har et gyldigt identitetskort eller pas, giver den 
berørte medlemsstat ham eller hende enhver rimelig mulighed for inden for en rimelig frist at 
opnå eller fremskaffe de nødvendige dokumenter, eller få bekræftet eller på anden måde 
godtgjort, at de er omfattet af retten til fri bevægelighed og ophold, inden der træffes afgørelse 
om tilbagesendelse. Denne bestemmelse kodificerer EF-Domstolens retspraksis1.

Hvis det bekræftes, at grænsevagterne har handlet som beskrevet af andrageren, er dette ikke i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. I denne forbindelse og inden for rammerne 
af den bilaterale dialog med medlemsstaterne efter offentliggørelsen af en rapport2 om 
anvendelsen af ovennævnte direktiv vil spørgsmålet blive rejst over for Frankrig.
Kommissionen er ikke i besiddelse af oplysninger om, at fællesskabslovgivningen generelt og 
konsekvent bliver overtrådt i den administrative praksis i denne henseende."

                                               
1 Domstolens dom af 25. juli 2002 i sag C-459/99, MRAX.
2 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktiv 2004/38/EF om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område –
KOM(2008)0840.


