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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0977/2010 af Guy Gerome, fransk statsborger, om en strid med de 
tyske retsmyndigheder om påstået krænkelse af hans rettigheder som EU-borger

1. Sammendrag

Andrageren henviser til en strid med de tyske myndigheder, som blev udløst for mange år 
siden af en uoverensstemmelse med beboerne i den samme boligblok, som han selv bor i, og 
han hævder, at han er offer for et komplot mod ham som udenlandsk statsborger i Tyskland, 
og at de tyske myndigheder forsøger at få ham udvist til Frankrig. Han betragter dette som en 
krænkelse af hans ret til fri bevægelighed og ophold i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren, der er af fransk oprindelse, har boet i Tyskland i flere år. Han oplyser, at de 
tyske myndigheder har krænket hans rettigheder som EU-borger og overtrådt EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, især artikel 1, 6-8, 17, 20, 21, 45 og 47, navnlig ved at beslutte at 
træffe en foranstaltning til beskyttelse af handicappede i hans henseende og foretage 
tvangssalg af hans bolig.

"Kommissionens bemærkninger

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde er Kommissionens rolle med hensyn til medlemsstaternes handlinger og 
undladelser begrænset til overvågning af gennemførelsen af EU-retten under kontrol af 
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Domstolen.
Artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union tillægger i øvrigt EU's charter om 
grundlæggende rettigheder samme juridiske værdi som de øvrige traktater; bestemmelserne i 
chartret henvender sig imidlertid i henhold til chartrets artikel 51, stk. 1, til EU's institutioner 
og organer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne i forbindelse med 
deres gennemførelse af EU-lovgivningen. 

På baggrund af andragerens oplysninger er der ikke grund til at formode, at den pågældende 
medlemsstat i forbindelse med vedtagelsen af de foranstaltninger, andragendet vedrører, har 
handlet under gennemførelsen af EU-lovgivningen. Desuden er der intet, der tyder på, at de 
tyske myndigheder, som andrageren hævder det, har krænket hans ret til fri bevægelighed og 
hans opholdsret. 

Kommissionen kan således ikke konstatere en overtrædelse af den tyske stats forpligtelser i 
henhold til fællesskabsretten. 

Det er op til andrageren at påberåbe sig sine rettigheder og udnytte de retlige klagemuligheder 
ved de tyske domstole samt i givet fald efter, at alle interne retsmidler er udtømt, ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen ikke gribe ind i denne sag."


