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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0370/2000 af Özkan Nissen, tysk, tyrkisk og albansk statsborger, om 
problemer med at rejse til forskellige medlemsstater, særligt Det Forenede 
Kongerige, af sikkerhedsgrunde

1. Sammendrag

Andrageren, som er gift med en tysker, har tre statsborgerskaber (tysk, tyrkisk og albansk) og 
har forskellig identitet i hvert land. Desuden figurerer han i sit tyske pas, som er udstedt i 
Østrig, med navne af forskellig oprindelse. Alt dette gav ham problemer med at rejse til nogle 
medlemsstater i 70'erne og 80'erne. Bortset fra Danmark, hvorfra han blev udvist i 1981, 
rådede disse staters myndigheder ham til at rejse med det tyrkiske pas og et visum, hvilket 
løste problemet. Nu klager andrageren over ikke at kunne rejse til Det Forenede Kongerige 
hverken med sit tyske pas er visummet, fordi han ikke opfylder betingelserne for at opnå 
sidstnævnte, bl.a. forelæggelse af en opholdstilladelse, som han ikke har, da han er tysk 
statsborger. Han fremfører endvidere, at visumgebyrerne er for høje.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Erklæret i overensstemmelse med kravene for behandling, den 4. oktober 2000.
Kommissionen er blevet anmodet om at tilvejebringe oplysninger i henhold til artikel 175, stk.
3 i forretningsordenen.

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. februar 2001.

Andrageren, der har bopæl i Tyskland og er gift med en tysker, har tre statsborgerskaber 
(tysk, albansk og tyrkisk). De forskellige nationale lovgivninger om efternavne gør, at hans 
identitet ikke er den samme i hans rejsedokumenter (det er Ali Özkan Nissen i hans tyske pas 
og Ali Özkan Kayaturk i det tyrkiske pas).
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Disse særlige forhold har medført, at andrageren ved flere lejligheder har haft problemer i 
forbindelse med rejser, både med relation til grænsepolitiet og flyselskaber. Andrageren 
angiver, at flere stater har rådet ham til at bruge sit tyrkiske pas for at undgå problemer.

Problemer i relation til Det Forenede Kongerige:
- i 1990 ønskede andrageren efter Golfkrigens udbrud at rejse til Det Forenede Kongerige.
Som følge af situationen på det tidspunkt (trusler fra terrorister, der anvendte europæiske pas) 
synes andrageren at være blevet rådet til at bruge sit tyrkiske pas. Andrageren ansøgte ved 
hjælp af sit tyrkiske pas om visum, som han fik.
- i 1997 var andrageren pludselig nødt til at rejse til Det Forenede Kongerige. Da besøgets 
hastende karakter gjorde, at han ikke havde tid til at ansøge om visum, forsøgte han at 
foretage rejsen ved hjælp af sine tyske dokumenter (pas og identitetskort). I Hamborgs 
lufthavn forbød flyselskabet British Airways efter telefonisk at have kontaktet 
immigrationsmyndighederne i London ham at gå ombord på flyet. Det ser ud til, at 
fortilfældet med en rejse med visum (på basis af det tyrkiske pas) lå til grund for afvisningen.
- i oktober 1999 ansøgte andrageren de britiske myndigheder om et visum med henblik på 
transit til et fly til Philippinerne, han skulle med i februar 2000. De kompetente myndigheder 
skulle have krævet diverse dokumenter (tysk opholdstilladelse, arbejdsgiverattest eller bevis 
på optagelse i erhvervsregister, dokumentation for tilstrækkelige ressourcer, invitation til Det 
Forenede Kongerige) og krævet betaling af høje visumgebyrer. Andrageren var ikke i stand til 
at skaffe visse af de krævede beviser (f.eks. opholdstilladelsen, eftersom han er tysk 
statsborger) og synes ikke at have opnået visummet. På afrejsedagen afviste British Airways 
først, at han kunne gå ombord. Tingene er derefter gået i orden takket være det tyske 
grænsepolitis indgriben og telefoniske kontakter til de britiske immigrationsmyndigheder, og 
andrageren kunne gå ombord.

Problemer i relation til Tyskland:
Andrageren synes at være løbet ind i flere problemer, da han vendte tilbage til Tyskland. Han 
ansøgte om og opnåede (indtil maj 1999), at hans identitet blev nævnt i et politiarkiv for 
paradoksalt nok at undgå, at særegenhederne med hensyn til has navn og rejsedokumenter 
udsatte ham for problemer, når han overskred de tyske grænser. Myndighederne i byen 
Neumünster gave ham desuden i maj 1997 en Erklæring til at fremvise for grænsepoliti og 
flyselskaber med henblik på overskridelse af de tyske grænser. Denne udtalelse gav en 
beskrivelse af andragerens særlige situation med hensyn til nationalitet og efternavn.

Bemærkninger med hensyn til fællesskabsretten:

Ifølge sagens akter hersker der ingen tvivl om, at andrageren bl.a. har tysk statsborgerskab. I 
denne egenskab er han at betegne som unionsborger og kan gøre de rettigheder, der følger 
heraf, gældende. Han har bl.a. ret til at rejse og opholde sig frit på medlemsstaternes område 
(jf. artikel 18 i EF-traktaten).    
Den omstændighed, at han desuden har et eller flere andre statsborgerskaber, skulle ikke 
kunne føre til, at det berøver ham hans rettigheder som unionsborger og ej heller gøre 
udøvelsen af disse rettigheder vanskeligere (jf. Domstolens dom i sag nr. C-369/90, 
Micheletti).

De britiske myndigheders adfærd over for andrageren synes følgelig problematisk i relation til 
fællesskabsretten. Disse myndigheder bliver, selv om de i 10 år har vidst, at andrageren også 
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er tysk statsborger, ved med at behandle ham som en tyrkisk statsborger, der er 
familiemedlem til en unionsborger. Denne holdning, der er i modstrid med fællesskabsretten, 
går endog over i det absurde. I et brev af 6.6.1991 skrev det britiske konsulat i Düsseldorf til 
andrageren i forbindelse med den visumansøgning, han havde indgivet på basis af sit tyrkiske 
pas, og præciserede over for ham, at hans visum ville være gratis, fordi han var statsborger i 
en medlemsstat.

I medfør af fællesskabsretten skal de britiske myndigheder betragte andrageren som 
unionsborger. De skal træffe de nødvendige foranstaltninger og enten sende instrukser ud til 
de kompetente myndigheder (konsulater, grænsepoliti) eller oplysninger til flyselskaberne, 
således at andrageren kan gøre brug af sin ret til at få adgang til britisk område ved blot at 
fremvise et tysk identitetskort eller pas uden at skulle gennemgå forudgående 
visumformaliteter.

Kommissionens tjenestegrene vil henlede de britiske myndigheders opmærksomhed på 
andragerens sag og erindre dem om de forpligtelser, der påfalder dem i medfør af 
fællesskabsretten.

De tyske myndigheders adfærd (registrering i politiarkiv, ad hoc-erklæring) giver, selv om 
den måtte være begrundet i et ønske om, at andrageren skal slippe for problemer, dog 
anledning til en vis forvirring med hensyn til fællesskabsretten. Man kan rent faktisk spørge 
sig selv, om kravet i fællesskabsretten (udelukkende fremvisning af et identitetskort eller pas 
for at krydse grænserne) bliver respekteret i en sag som andragerens, hvor blot det at have 
andre navne end det navn, der figurerer i det tyske pas, og andre statsborgerskaber end det 
tyske i praksis fører til, at det tyske pas ikke er tilstrækkeligt til, at han kan krydse de tyske 
grænser, og kræver supplerende skridt, der ovenikøbet næppe synes at være forenelige med 
ånden i unionsborgerskabstanken.

Under de omstændigheder synes andrageren ikke mere at være løbet ind i vanskeligheder ved 
de tyske grænser med sit tyske pas. Han nævner i hvert fald ikke problemer, der skulle være 
opstået efter den 16.5.1998, hvor registreringen af hans navn i politiarkivet udløb.

Kommissionens tjenestegrene finder derfor ikke, at der er grund til at forelægge andragerens 
sag for de tyske myndigheder.

Under de omstændigheder udelukker Kommissionens tjenestegrene ikke, at andrageren i visse 
tilfælde selv ufrivilligt har bidraget til de problemer, han er løbet ind i. Rent faktisk kan 
brugen af forskellige pas i forbindelse med forskellige dele af én og samme rejse alt efter, 
hvilket efternavn, der figurerer på flybillet eller hotelreservation, føre til en vis forvirring hos 
grænsepoliti eller flyselskaber og til et ønske om grundigere verifikation."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010.

Andrageren, der har to statsborgerskaber (tysk og tyrkisk) og er bosiddende i Tyskland, klager 
over de problemer, som han haft, når han har villet gå om bord på et fly til Det Forenede 
Kongerige. Problemerne skyldes, at andrageren har forskellig identitet i henholdsvis hans 
tyske og hans tyrkiske pas. Dette forekommer tilsyneladende ikke at være ulovligt. Når han 
køber en billet, anfører han navnet i det tyrkiske pas. Når han forsøger at gå om bord i et fly, 
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bruger han sit tyske pas, men flyets besætning nægter ham adgang til flyet med det tyske pas, 
da navnet heri ikke stemmer overens med navnet på listen over passagerer.

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 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 traktaterne 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. 

Det fastlægges i artikel 5, stk. 1, i direktivet, at medlemsstaterne giver unionsborgere, der er i 
besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas, ret til at indrejse på deres område. I henhold til 
direktivet kan EU-borgere frit færdes medlemsstaternes område uden nogen form for visum. 
Tyrkiske statsborgere derimod skal principielt have et indrejsevisum. Personer med dobbelt 
statsborgerskab, som f.eks. unionsborgerskab og tyrkisk statsborgerskab, kan i kraft af deres 
unionsborgerskab uhindret rejse og opholde sig frit på medlemsstaternes område uden nogen 
form for visa.

Med henblik på opfyldelse af bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF vedtog Det Forenede 
Kongerige "The Immigration (European Economic Area) Regulations" i 2006. Ovennævnte 
bestemmelser i henhold til fællesskabsretten er behørigt gennemført i Det Forenede 
Kongeriges nationale lovgivning.

Med hensyn til andragerens problem har de britiske myndigheder bekræftet, at de ikke vil 
kræve, at andrageren er i besiddelse af et indrejsevisum, forudsat at denne foreviser sit tyske 
pas ved grænsen. Problemet synes at være betinget af, at andrageren bruger sit "tyrkiske" 
navn ved køb af billetten og herefter sit "tyske" navn ved ombordstigning på flyet. 

Direktivets ovennævnte bestemmelser er henvendt til medlemsstaterne og har ingen 
indflydelse på flyselskabernes ret til at vedtage deres egne regler med henblik på at fastslå 
passagerernes identitet.  Flyselskaberne har ret til at foretage identitetskontrol som led i 
driften af flyselskabet begrundet i sikkerhedshensyn og med henblik på identifikation. Der 
findes ikke nogen bestemmelser i fællesskabsretten, som påtvinger flyselskaber at give en 
passager tilladelse til ombordstigning, hvis den pågældende benytter to forskellige navne, et
navn på flybilletten og et andet i rejsepapirerne. Flyselskabet har derfor ikke handlet i 
modstrid med fællesskabsretten ved at nægte andrageren tilladelse til ombordstigning på deres 
fly.

Det bør understreges, at for at undgå sådanne situationer fremover vil den letteste løsning 
være, at andrageren bruger sit "tyske" navn, når han køber flybilletter.


