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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0635/2008 af Sergei Chubov, statsløs, om hans problemer med de 
tyske udlændingemyndigheder i forbindelse med udstedelse af rejsedokument

1. Sammendrag

Andrageren, der stammer fra det tidligere USSR, er asylsøger og har opholdt sig i Tyskland 
siden 1990. I januar 2008 udstedte de tyske myndigheder et rejsedokument med seks 
måneders gyldighed, hvori det er anført, at det pågældende rejsedokument giver ret til indrejse 
i Tyskland inden for tre måneder efter udrejsen. I rejsedokumentet er det imidlertid anført, at 
andrageren har "tålt ophold" (Duldung), dvs. at hans udsendelse fra Tyskland er blevet udsat.
Da denne påtegnelse indebærer, at andrageren i henhold til artikel 2, stk. 15 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks 
for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), hvori asylansøgningsbehandling 
anføres som en af undtagelserne, ikke har ret til visumfri indrejse i Schengenområdet. Da 
andrageren mener, at de tyske myndigheders oplysninger er inkonsistente, og da de 
oplysninger, han har indhentet fra en række EU-landes konsulære repræsentationer, er 
modstridende, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"I artikel 1, stk. 2, afsnit 2, tredje led, i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse 
af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af 
de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, som 
ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1932/2006, fastsættes det, at statsløse og andre 
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personer uden noget statsborgerskab, som har bopæl i en medlemsstat, og som er indehavere 
af et rejsedokument, der er udstedt af denne medlemsstat, fritages for det gældende 
visumkrav. 

Generelt ville andragerens rejsedokument, som er udstedt til en statsløs, således berettige ham 
til ovennævnte visumfri indrejse i de øvrige EU-medlemsstater. 

Det fremgår imidlertid af sagens akter, at der er truffet afgørelse om udvisning af andrageren, 
men at gennemførelsen af udvisningen er blevet udsat i kraft af en beslutning (Duldung – en 
særlig tilladelse til at blive, der er begrænset til delstaten Bayern), som er anført i den 
statsløses rejsedokument. Medlemsstaterne skal oplyse om alle de opholdtilladelser, som de 
udsteder til tredjelandsstatsborgere, og som dermed tillader fri færden i Schengenområdet 
uden indre grænser. Tyskland har i henhold til artikel 34 i forordning nr. 562/2006 (om 
Schengengrænsekodeksen) oplyst, at en sådan "Duldung" ikke giver tilladelse til indrejse 
uden et visum. Dette betyder, at andrageren ikke har ret til at rejse til et andet Schengenland 
uden et visum, hvis en sådan "Duldung" er stemplet i hans rejsedokument.

Ydermere har de tyske myndigheder indskrevet to påtegninger i andragerens rejsedokument. I 
den ene anføres det, at han har ret til at vende tilbage til Tyskland, og i den anden anføres det, 
at dette ikke er tilfældet, hvis han rejser til en anden EU-medlemsstat. 

Betingelserne for ophold af en varighed på mere end tre måneder og andre relaterede 
foranstaltninger er i øjeblikket kun delvist harmoniseret på EU-plan. Udstedelse af 
opholdstilladelser og betingelserne for dette hører stadig under medlemsstaternes nationale 
kompetencer. Kommissionen kan således ikke gribe ind i forhold til spørgsmål af denne art 
eller vurdere medlemsstaternes foranstaltninger. 

Andrageren bør kontakte de kompetente tyske myndigheder for at få en nærmere forklaring 
eller for eventuelt at appellere myndighedernes afgørelse, hvis tysk lovgivning åbner 
mulighed for det."


