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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/115/EF
af 16. december 2008
om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere
med ulovligt ophold
individuel vurdering og baseres på objektive kriterier,
således at der tages hensyn til andet end blot det
faktum, at der er tale om ulovligt ophold. I forbindelse
med anvendelsen af standardformularer til afgørelser
vedrørende tilbagesendelse, dvs. afgørelser om tilbagesen
delse og, hvis sådanne er truffet, afgørelser om indrejse
forbud og om udsendelse, bør medlemsstaterne over
holde dette princip og opfylde alle gældende bestem
melser i dette direktiv fuldt ud.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 63, nr. 3), litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

(7)

Det understreges, at der er behov for tilbagetagelsesaftaler
på fællesskabsplan og bilateralt plan med tredjelande for
at lette tilbagesendelsesprocessen. Internationalt samar
bejde med oprindelseslandene i alle faser af tilbagesendel
sesprocessen er en forudsætning for en bæredygtig tilba
gevenden.

(8)

Det anerkendes, at det er medlemsstaternes legitime ret at
sende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold tilbage,
forudsat at der findes retfærdige og effektive asylsystemer,
som fuldt ud respekterer non-refoulement-princippet.

(9)

I henhold til Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december
2005 om minimumsstandarder for procedurer for tilde
ling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne (2)
bør en tredjelandsstatsborger, der har ansøgt om asyl i en
medlemsstat, ikke anses for at opholde sig ulovligt på
den medlemsstats område, før der gives afslag på ansøg
ningen eller en afgørelse, der bringer den pågældendes
opholdsret som asylansøger til ophør, er trådt i kraft.

(10)

Når der ikke er grund til at tro, at det kan undergrave
formålet med en tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig
tilbagevenden foretrækkes frem for tvangsmæssig tilbage
sendelse, og der bør gives en frist for frivillig udrejse.
Denne frist bør kunne forlænges, når det skønnes
nødvendigt på grund af de konkrete omstændigheder i
den enkelte sag. For at fremme frivillig tilbagevenden bør
medlemsstaterne yde øget bistand og rådgivning i forbin
delse med tilbagevenden og udnytte de relevante finansie
ringsmuligheder under Den Europæiske Tilbagesendelses
fond bedst muligt.

(11)

Der bør indføres et fælles minimumssæt af retssikker
hedsgarantier for afgørelser vedrørende tilbagesendelse
for at sikre en effektiv beskyttelse af de pågældende
personers interesser. Der bør ydes den nødvendige rets
hjælp til dem, der ikke har tilstrækkelige midler.
Medlemsstaterne bør i deres nationale lovgivning fast
lægge, i hvilke tilfælde retshjælp bør anses for nødvendig.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd fastlagde på sit møde i Tammerfors
den 15.-16. oktober 1999 en sammenhængende strategi
på indvandrings- og asylområdet, som omfattede opret
telse af et fælles asylsystem, en politik for lovlig indvan
dring og bekæmpelse af ulovlig indvandring.

(2)

Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Bruxelles
den 4.-5. november 2004 til, at der udformes en effektiv
udsendelses- og repatrieringspolitik, der bygger på fælles
standarder, så personer tilbagesendes på en human måde
og med fuld respekt for deres grundlæggende rettigheder
og værdighed.

(3)

Europarådets Ministerudvalg vedtog den 4. maj 2005
»Tyve retningslinjer om tvangsmæssig tilbagesendelse«.

(4)

Der skal fastsættes klare, gennemsigtige og retfærdige
regler for at sikre en effektiv tilbagesendelsespolitik, der
er en nødvendig del af en velforvaltet migrationspolitik.

(5)

Med dette direktiv bør der indføres et sæt horisontale
regler, som finder anvendelse på alle tredjelandsstatsbor
gere, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betin
gelserne for indrejse, ophold eller bopæl i en medlems
stat.

(6)

Medlemsstaterne bør sikre, at tredjelandsstatsborgeres
ulovlige ophold bringes til ophør efter en retfærdig og
gennemsigtig procedure. I overensstemmelse med de
generelle principper i EU-retten bør afgørelser, der
vedtages efter dette direktiv, træffes efter en konkret og

(1) Europa-Parlamentets udtalelse af 18.6.2008 (endnu ikke offentlig
gjort i EUT) og Rådets afgørelse af 9.12.2008.

(2) EUT L 326 af 13.12.2005, s. 13.
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Der bør træffes foranstaltninger for så vidt angår tredje
landsstatsborgere med ulovligt ophold, som endnu ikke
kan udsendes. Deres grundlæggende fornødenheder bør
defineres i overensstemmelse med national lovgivning.
For at kunne dokumentere deres særlige situation i
tilfælde af administrativ kontrol bør disse personer
forsynes med skriftlig bekræftelse af deres situation.
Medlemsstaterne bør have vide skønsbeføjelser med
hensyn til den skriftlige bekræftelses udformning og
format og bør også kunne indføje den i afgørelser vedrø
rende tilbagesendelse, der vedtages i henhold til dette
direktiv.

Anvendelsen af tvangsforanstaltninger bør udtrykkeligt
ske i overensstemmelse med proportionalitets- og effek
tivitetsprincippet for så vidt angår de anvendte midler og
de forfulgte mål. Der bør fastsættes minimumsgarantier
for gennemførelsen af tvangsmæssig tilbagesendelse
under hensyntagen til Rådets beslutning 2004/573/EF
af 29. april 2004 om tilrettelæggelse af samlet udsendelse
med fly fra to eller flere medlemsstaters område af tredje
landsstatsborgere, der er omfattet af individuelle afgø
relser om udsendelse (1). Medlemsstaterne bør kunne
benytte sig af forskellige muligheder for at overvåge
tvangsmæssig tilbagesendelse.

Virkningerne af nationale tilbagesendelsesforanstaltninger
bør gives en europæisk dimension, ved at der indføres et
indrejseforbud, som forbyder indrejse i og ophold på alle
medlemsstaternes område. Varigheden af indrejsefor
buddet bør fastsættes under behørig hensyntagen til
alle relevante forhold i den enkelte sag og bør normalt
ikke overstige fem år. Der bør i denne forbindelse
navnlig tages hensyn til, om den pågældende tredjelands
statsborger allerede har været genstand for mere end én
afgørelse om tilbagesendelse eller udsendelse eller er
indrejst på en medlemsstats område under et indrejse
forbud.

(15)

Det bør være op til medlemsstaterne at træffe beslutning
om, hvorvidt fornyet vurdering af afgørelser vedrørende
tilbagesendelse indebærer, at appelmyndigheden eller
klageinstansen har beføjelse til at lade sin egen afgørelse
vedrørende tilbagesendelse træde i stedet for den tidligere
afgørelse.

(16)

Anvendelse af frihedsberøvelse med henblik på udsen
delse bør begrænses og ske i overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet for så vidt angår de anvendte
midler og de forfulgte mål. Frihedsberøvelse er kun beret
tiget for at forberede en tilbagesendelse eller gennemføre
en udsendelsesproces, og hvis mindre indgribende foran
staltninger ikke vil være tilstrækkelige.

(17)

Frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere bør behandles
humant og værdigt med respekt for deres grundlæggende
rettigheder og under overholdelse af folkeretten og nati

(1) EUT L 261 af 6.8.2004, s. 28.
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onal ret. Med forbehold for de retshåndhævende myndig
heders første pågribelse i henhold til national lovgivning
bør frihedsberøvelse som hovedregel finde sted i særlige
faciliteter for frihedsberøvede.

(18)

Medlemsstaterne bør have hurtig adgang til oplysninger
om andre medlemsstaters afgørelser om indrejseforbud.
Denne udveksling af oplysninger bør finde sted i over
ensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006
om oprettelse, drift og brug af anden generation af
Schengeninformationssystemet (SIS II) (2).

(19)

Samarbejde mellem de involverede institutioner på alle
niveauer i tilbagesendelsesprocessen og udveksling og
fremme af bedste praksis bør ledsage gennemførelsen af
dette direktiv og sikre europæisk merværdi.

(20)

Målet for dette direktiv, nemlig at indføre fælles regler for
tilbagesendelse, udsendelse, anvendelse af tvangsforan
staltninger, frihedsberøvelse og indrejseforbud, kan ikke
i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan
derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås
på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foran
staltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprin
cippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette
direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå
dette mål.

(21)

Medlemsstaterne bør gennemføre dette direktiv uden
forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk
eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion
eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold
til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel,
handicap, alder eller seksuel orientering.

(22)

I overensstemmelse med De Forenede Nationers konven
tion fra 1989 om barnets rettigheder bør »barnets tarv«
være et væsentligt hensyn for medlemsstaterne ved
gennemførelsen af dette direktiv. I overensstemmelse
med den europæiske konvention til beskyttelse af menne
skerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder bør
respekten for familielivet være et væsentligt hensyn for
medlemsstaterne ved gennemførelsen af dette direktiv.

(23)

Anvendelsen af dette direktiv berører ikke de forplig
telser, der følger af Genève-konventionen af 28. juli
1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New
York-protokollen af 31. januar 1967.

(24)

Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder
og overholder de principper, som navnlig er anerkendt i
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder.

(2) EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.
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(25)

(26)

(27)
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I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks
stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den
Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedta
gelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og
ikke finder anvendelse i Danmark. Da dette direktiv —
i det omfang det finder anvendelse på tredjelandsstats
borgere, som ikke opfylder eller ikke længere opfylder de
betingelser for indrejse, der er fastsat i Schengengrænse
kodeksen (1) — udgør en udbygning af Schengenreglerne
efter bestemmelserne i afsnit IV i tredje del af traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, skal
Danmark i overensstemmelse med protokollens
artikel 5 inden seks måneder efter, at dette direktiv er
vedtaget, træffe afgørelse om, hvorvidt det vil gennem
føre det i sin nationale lovgivning.

I det omfang dette direktiv finder anvendelse på tredje
landsstatsborgere, som ikke opfylder eller ikke længere
opfylder de betingelser for indrejse, der er fastsat i Schen
gengrænsekodeksen, udgør det en udvikling af de
bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede
Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse
2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (2);
desuden deltager Det Forenede Kongerige i overensstem
melse med artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede
Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til
traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedta
gelsen af dette direktiv og er ikke bundet af det i sin
helhed og skal ikke anvende det, medmindre andet
følger af protokollens artikel 4.

I det omfang dette direktiv finder anvendelse på tredje
landsstatsborgere, som ikke opfylder eller ikke længere
opfylder de betingelser for indrejse, der er fastsat i Schen
gengrænsekodeksen, udgør det en udvikling af de
bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke
deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af
28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at
deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (3);
desuden deltager Irland i overensstemmelse med
artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges
og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten
om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedtagelsen af dette
direktiv og er ikke bundet af det i sin helhed og skal
ikke anvende det, medmindre andet følger af protokol
lens artikel 4.
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kodeksen — en udvikling af de bestemmelser i Schen
genreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den
Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget
Norge om disse to staters associering i gennemførelsen,
anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, som
falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1,
litra C, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (4) om visse
gennemførelsesbestemmelser til den nævnte aftale.

(29)

For Schweiz’ vedkommende udgør dette direktiv — i det
omfang det finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere,
som ikke opfylder eller ikke længere opfylder de betin
gelser for indrejse, der er fastsat i Schengengrænseko
deksen — en udvikling af de bestemmelser i Schengen
reglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det
Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om
Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen,
anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, som
falder ind under det område, der er nævnt i artikel 1,
litra C, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med
artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (5) om indgåelse,
på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af den nævnte
aftale.

(30)

For Liechtensteins vedkommende udgør dette direktiv —
i det omfang det finder anvendelse på tredjelandsstats
borgere, som ikke opfylder eller ikke længere opfylder de
betingelser for indrejse, der er fastsat i Schengengrænse
kodeksen — en udvikling af de bestemmelser i Schen
genreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske
Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske
Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrsten
dømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem
Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og
Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds
associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen
af Schengenreglerne, der falder ind under det område, der
er nævnt i artikel 1, litra C, i afgørelse 1999/437/EF
sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse
2008/261/EF (6) om undertegnelse, på Det Europæiske
Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse
bestemmelser i protokollen -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand

(28)

For Islands og Norges vedkommende udgør dette direktiv
— i det omfang det finder anvendelse på tredjelandsstats
borgere, som ikke opfylder eller ikke længere opfylder de
betingelser for indrejse, der er fastsat i Schengengrænse

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af
15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers
grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006,
s. 1).
(2) EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
(3) EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

I dette direktiv fastsættes der fælles standarder og procedurer,
som skal anvendes i medlemsstaterne ved tilbagesendelse af
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, i overensstemmelse
med de grundlæggende rettigheder som er generelle principper i
fællesskabsretten og folkeretten, herunder beskyttelse af flygt
ninge og menneskeretlige forpligtelser.
(4) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.
(5) EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.
(6) EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3.
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— et andet tredjeland, som den pågældende tredjelandsstats
borger frivilligt beslutter at vende tilbage til, og hvor
vedkommende vil blive modtaget

Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
Dette direktiv finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere
med ulovligt ophold på en medlemsstats område.

2.
Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende dette
direktiv på tredjelandsstatsborgere, som:

a) er genstand for nægtelse af indrejse i medfør af artikel 13 i
Schengengrænsekodeksen, eller som pågribes eller standses
af de kompetente myndigheder i forbindelse med ulovlig
overskridelse af en medlemsstats ydre grænse ad land-, søeller luftvejen, og som ikke efterfølgende har opnået tilla
delse eller ret til ophold i den pågældende medlemsstat

b) er genstand for tilbagesendelse som en strafferetlig sanktion
eller som følge af en strafferetlig sanktion i henhold til nati
onal ret, eller som er genstand for udleveringsprocedurer.

3.
Dette direktiv finder ikke anvendelse på personer, der har
ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabsretten som fastsat
i artikel 2, nr. 5, i Schengengrænsekodeksen.

4) »afgørelse om tilbagesendelse«: en administrativ eller retslig
afgørelse eller retsakt, der fastslår eller erklærer, at en tredje
landsstatsborgers ophold er ulovligt, og som pålægger eller
fastslår en forpligtelse for den pågældende til at vende tilbage

5) »udsendelse«: håndhævelse af forpligtelsen til at vende tilbage,
dvs. den fysiske transport ud af medlemsstaten

6) »indrejseforbud«: en administrativ eller retslig afgørelse eller
retsakt, som forbyder indrejse i og ophold på en medlems
stats område i en nærmere angivet periode, og som ledsager
en afgørelse om tilbagesendelse

7) »risiko for at den pågældende vil forsvinde«: tilstedeværelsen i
den enkelte sag af grunde, baseret på objektive, lovfæstede
kriterier, til at formode, at en tredjelandsstatsborger, der er
genstand for tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde

8) »frivillig udrejse«: opfyldelse af forpligtelsen til at vende
tilbage inden for den frist, der er fastsat herfor i afgørelsen
om tilbagesendelse

Artikel 3
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

1) »tredjelandsstatsborger«: enhver person, der ikke er unions
borger som omhandlet i traktatens artikel 17, stk. 1, og som
ikke har ret til fri bevægelighed i henhold til fællesskabs
retten, jf. definitionen i artikel 2, nr. 5, i Schengengrænse
kodeksen

9) »sårbare personer«: mindreårige, uledsagede mindreårige,
handicappede, ældre, gravide, enlige forældre med mindreå
rige børn og personer, der har været udsat for tortur, vold
tægt eller andre grove former for psykisk, fysisk eller seksuel
vold.

Artikel 4
Gunstigere bestemmelser

2) »ulovligt ophold«: tilstedeværelsen på en medlemsstats
område af en tredjelandsstatsborger, som ikke opfylder
eller ikke længere opfylder de betingelser for indrejse, der
er fastsat i artikel 5 i Schengengrænsekodeksen, eller andre
betingelser for indrejse, ophold eller bopæl i den pågældende
medlemsstat

1.

Dette direktiv berører ikke gunstigere bestemmelser i:

3) »tilbagesendelse«: processen i forbindelse med en tredjelands
statsborgers tilbagevenden — enten frivilligt i overensstem
melse med en forpligtelse til at vende tilbage eller tvangs
mæssigt — til:

b) bilaterale eller multilaterale aftaler mellem en eller flere
medlemsstater og et eller flere tredjelande.

a) bilaterale eller multilaterale aftaler mellem Fællesskabet eller
Fællesskabet og dets medlemsstater og et eller flere tredje
lande

oprindelsesland

2.
Dette direktiv berører ikke bestemmelser, som kan være
gunstigere for tredjelandsstatsborgeren, og som er fastsat i
gældende fællesskabsret vedrørende indvandring og asyl.

— et transitland i henhold til tilbagetagelsesaftaler på fælles
skabsplan eller bilateralt plan eller i henhold til andre
ordninger eller

3.
Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ret til at
vedtage eller opretholde bestemmelser, som er gunstigere for
de personer, det finder anvendelse på, forudsat at sådanne
bestemmelser er forenelige med dette direktiv.

— vedkommende
eller

tredjelandsstatsborgers
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4.
Hvad angår tredjelandsstatsborgere, der er undtaget fra
dette direktivs anvendelsesområde i overensstemmelse med
artikel 2, stk. 2, litra a), skal medlemsstaterne:
a) sikre, at behandlingen af og beskyttelsesniveauet for disse
ikke er mindre gunstig end det, der er fastsat i artikel 8,
stk. 4 og 5 (begrænsning af anvendelsen af tvangsforanstalt
ninger), artikel 9, stk. 2, litra a) (udsættelse af udsendelse),
artikel 14, stk. 1, litra b) og d) (akut lægebehandling og
hensyntagen til sårbare personers behov), og artikel 16 og
17 (forholdene under frihedsberøvelse), og
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direktivs ikrafttræden. I så fald anvender den medlemsstat, der
har tilbagetaget den pågældende tredjelandsstatsborger, stk. 1.

4.
Medlemsstaterne kan når som helst af menneskelige,
humanitære eller andre grunde beslutte at tildele en tredjelands
statsborger, som opholder sig ulovligt på deres område, en selv
stændig opholdstilladelse eller anden tilladelse, som giver ret til
ophold. I så fald træffes der ikke afgørelse om tilbagesendelse.
Hvis der allerede er truffet afgørelse om tilbagesendelse,
ophæves afgørelsen, eller den stilles i bero i den periode, hvor
opholdstilladelsen eller en anden tilladelse, som giver ret til
ophold, er gyldig.

b) respektere non-refoulement-princippet.
Artikel 5
Non-refoulement, barnets tarv, familieliv og
helbredstilstand
Når medlemsstaterne gennemfører dette direktiv, tager de behø
rigt hensyn til
a) barnets tarv
b) familieliv
c) den pågældende tredjelandsstatsborgers helbredstilstand
og respekterer non-refoulement-princippet.

5.
Hvis en tredjelandsstatsborger, som opholder sig ulovligt
på en medlemsstats område, er genstand for en igangværende
procedure for fornyelse af sin opholdstilladelse eller af en anden
tilladelse, som giver ret til ophold, overvejer den pågældende
medlemsstat at undlade at træffe afgørelse om tilbagesendelse,
indtil den igangværende procedure er afsluttet, jf. dog stk. 6.

6.
Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne
træffer afgørelse om ophør af lovligt ophold sammen med en
afgørelse om tilbagesendelse og/eller en afgørelse om udsendelse
og/eller en afgørelse om indrejseforbud i en og samme admini
strative eller retslige afgørelse eller retsakt i henhold til deres
nationale lovgivning, jf. dog de retssikkerhedsgarantier, der
gælder i henhold til kapitel III og i henhold til andre relevante
bestemmelser i fællesskabslovgivningen og national lovgivning.

Artikel 7
Frivillig udrejse

KAPITEL II
OPHØR AF ULOVLIGT OPHOLD

Artikel 6
Afgørelse om tilbagesendelse
1.
Medlemsstaterne træffer afgørelse om tilbagesendelse
vedrørende enhver tredjelandsstatsborger, som opholder sig
ulovligt på deres område, jf. dog de undtagelser, der er anført
i stk. 2-5.
2.
Tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt på en
medlemsstats område, og som er i besiddelse af en gyldig
opholdstilladelse eller anden tilladelse, som giver ret til
ophold, udstedt af en anden medlemsstat, skal anmodes om
straks at begive sig til denne anden medlemsstats område. Efter
kommer den pågældende tredjelandsstatsborger ikke dette krav,
eller er den pågældende tredjelandsstatsborgers øjeblikkelige
udrejse nødvendig af hensyn til den offentlige orden eller den
nationale sikkerhed, finder stk. 1 anvendelse.
3.
Medlemsstaterne kan undlade at træffe afgørelse om tilba
gesendelse af en tredjelandsstatsborger, der opholder sig ulovligt
på deres område, hvis den pågældende tredjelandsstatsborger
tilbagetages af en anden medlemsstat i henhold til bilaterale
aftaler eller ordninger, der er gældende på datoen for dette

1.
I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes en passende
frist for frivillig udrejse på mellem syv og tredive dage, jf. dog
de undtagelser, der er anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne kan
i deres nationale lovgivning fastsætte, at en sådan frist kun
indrømmes efter begæring fra den pågældende tredjelandsstats
borger. I så fald underretter medlemsstaterne de pågældende
tredjelandsstatsborgere om muligheden for at indgive en sådan
begæring.

Den i første afsnit omhandlede frist udelukker ikke, at de pågæl
dende tredjelandsstatsborgere kan udrejse tidligere.

2.
Medlemsstaterne forlænger, hvor dette er nødvendigt,
fristen for frivillig udrejse i en passende periode under hensyn
tagen til de særlige forhold i den enkelte sag såsom opholdets
varighed, eventuelle skolesøgende børn og eventuelle andre
familiemæssige og sociale tilknytninger.

3.
I perioden for frivillig udrejse kan der pålægges visse
forpligtelser med sigte på at undgå risikoen for, at den pågæl
dende forsvinder, såsom en pligt til regelmæssigt at melde sig
hos myndighederne, til at stille en passende økonomisk garanti,
til at indlevere dokumenter eller til at opholde sig et bestemt
sted.
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4.
Er der risiko for, at den pågældende vil forsvinde, eller er
en ansøgning om lovligt ophold blevet afvist som åbenbart
grundløs eller svigagtig, eller udgør den pågældende person en
risiko for den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den
nationale sikkerhed, kan medlemsstaterne undlade at indrømme
en frist for frivillig udrejse eller de kan indrømme en frist på
under syv dage.

Artikel 8
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2.
Medlemsstaterne kan udsætte en udsendelse i en passende
periode under hensyntagen til de særlige forhold i den enkelte
sag. Medlemsstaterne tager navnlig hensyn til:
a) tredjelandsstatsborgerens fysiske tilstand eller psykiske evner
b) tekniske grunde, såsom manglende transportkapacitet eller
mislykket udsendelse som følge af manglende identifikation.

Udsendelse
1.
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger
til at fuldbyrde afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der ikke er
indrømmet en frist for frivillig udrejse i henhold til artikel 7,
stk. 4, eller hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke er blevet
opfyldt inden for den frist for frivillig udrejse, som er
indrømmet i henhold til artikel 7.

3.
Hvis en udsendelse udsættes efter stk. 1 og 2, kan den
pågældende tredjelandsstatsborger pålægges de i artikel 7, stk. 3,
omhandlede forpligtelser.
Artikel 10
Tilbagesendelse og udsendelse af uledsagede mindreårige

2.
Har medlemsstaten indrømmet en frist for frivillig udrejse
i henhold til artikel 7, kan afgørelsen om tilbagesendelse først
fuldbyrdes efter fristens udløb, medmindre der inden for denne
frist opstår en af de i artikel 7, stk. 4, omhandlede risici.

3.
Medlemsstaterne kan vedtage en særskilt administrativ
eller retslig afgørelse eller retsakt om udsendelse.

4.
Når medlemsstaterne som en sidste udvej anvender
tvangsforanstaltninger til at gennemføre udsendelsen af en tred
jelandsstatsborger, som modsætter sig udsendelse, skal sådanne
foranstaltninger stå i rimeligt forhold til det formål, der søges
opnået, og holdes inden for grænserne af rimelig magtanven
delse. Foranstaltningerne gennemføres i henhold til den natio
nale lovgivning i overensstemmelse med de grundlæggende
rettigheder og med behørig respekt for den pågældende tredje
landsstatsborgers værdighed og fysiske integritet.

1.
Inden der træffes afgørelse om tilbagesendelse af en uled
saget mindreårig, ydes der under behørig hensyntagen til
barnets tarv bistand fra relevante organer, som ikke er de
myndigheder, der er ansvarlige for den tvangsmæssige tilbage
sendelse.
2.
Inden udsendelse af en uledsaget mindreårig fra en
medlemsstats område, sikrer myndighederne i den pågældende
medlemsstat sig, at vedkommende sendes tilbage til et familie
medlem, til en udpeget værge eller til passende modtagelsesfa
ciliteter i tilbagesendelseslandet.
Artikel 11
Indrejseforbud
1.
Afgørelser om tilbagesendelse ledsages af et indrejse
forbud:
a) hvis der ikke er indrømmet en frist for frivillig udrejse, eller

5.
Ved gennemførelsen af udsendelser med fly tager
medlemsstaterne hensyn til de fælles retningslinjer for sikker
hedsbestemmelser i forbindelse med fælles udsendelse med fly,
der er knyttet som bilag til beslutning 2004/573/EF.

6.
Medlemsstaterne sørger for en effektiv ordning for tilsyn
med tvangsmæssig tilbagesendelse.

Artikel 9
Udsættelse af udsendelse
1.

Medlemsstaterne udsætter en udsendelse,

a) hvis den vil krænke non-refoulement-princippet, eller

b) så længe der indrømmes suspension i henhold til artikel 13,
stk. 2.

b) hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke er efterkommet.
I andre tilfælde kan afgørelser om tilbagesendelse ledsages af et
indrejseforbud.
2.
Varigheden af indrejseforbuddet fastsættes under behørig
hensyntagen til alle relevante forhold i den enkelte sag og må i
princippet ikke overstige fem år. Den kan dog overstige fem år,
hvis tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig trussel mod den
offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den nationale
sikkerhed.
3.
Medlemsstaterne overvejer at ophæve eller suspendere et
indrejseforbud, når en tredjelandsstatsborger, der er genstand for
et indrejseforbud udstedt i overensstemmelse med stk. 1, andet
afsnit, kan påvise, at vedkommende har forladt en medlemsstats
område i fuld overensstemmelse med en afgørelse om tilbage
sendelse.
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Ofre for menneskehandel, der har fået opholdstilladelse i
henhold til Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om
udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der
har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som
led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompe
tente myndigheder (1), gøres ikke til genstand for et indrejse
forbud, jf. dog stk. 1, første afsnit, litra b), forudsat at den
pågældende tredjelandsstatsborger ikke udgør en trussel mod
den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den nationale
sikkerhed.

oplysninger om tilgængelige retsmidler på et sprog, som tredje
landsstatsborgeren forstår eller med rimelighed kan formodes at
forstå.

Medlemsstaterne kan undlade at udstede eller kan ophæve eller
suspendere et indrejseforbud i individuelle tilfælde af humani
tære grunde.

I disse tilfælde udfærdiges afgørelser vedrørende tilbagesendelse
som omhandlet i stk. 1 ved hjælp af en standardformular i
henhold til national lovgivning.

Medlemsstaterne kan ophæve eller suspendere et indrejseforbud
i individuelle tilfælde eller i visse kategorier af tilfælde af andre
grunde.

Medlemsstaterne sørger for, at der foreligger generelle informa
tionsskrivelser, der redegør for standardformularens vigtigste
elementer, på mindst fem af de sprog, der hyppigst anvendes
eller forstås af personer, der indrejser ulovligt i den pågældende
medlemsstat.

4.
Når en medlemsstat påtænker at udstede en opholdstilla
delse eller anden tilladelse, som giver ret til ophold, til en tredje
landsstatsborger, der er genstand for et indrejseforbud udstedt af
en anden medlemsstat, konsulterer den først den medlemsstat,
der har udstedt indrejseforbuddet, og tager hensyn til dennes
interesser i overensstemmelse med artikel 25 i konventionen
om gennemførelse af Schengenaftalen (2).
5.
Stk. 1-4 berører ikke retten til international beskyttelse i
medlemsstaterne som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets
direktiv 2004/83/EF af 29. april 2004 om fastsættelse af mini
mumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller
statsløse som flygtninge eller som personer, der af anden grund
behøver international beskyttelse, og indholdet af en sådan
beskyttelse (3).
KAPITEL III

3.
Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende stk. 2 på
tredjelandsstatsborgere, der er indrejst ulovligt på en medlems
stats område, og som ikke efterfølgende har fået opholdstilla
delse eller ret til ophold i denne medlemsstat.

Artikel 13
Retsmidler
1.
Den pågældende tredjelandsstatsborger skal have adgang
til effektive retsmidler til at klage over eller søge prøvning af
afgørelser vedrørende tilbagesendelse som omhandlet i
artikel 12, stk. 1, ved en kompetent retslig eller administrativ
myndighed eller et kompetent organ, sammensat af
medlemmer, der er er upartiske og er sikret uafhængighed.

2.
Myndigheden eller organet, jf. stk. 1, skal have beføjelse til
at prøve afgørelser vedrørende tilbagesendelse som omhandlet i
artikel 12, stk. 1, herunder mulighed for midlertidigt at suspen
dere afgørelsernes fuldbyrdelse, medmindre midlertidig suspen
sion allerede finder anvendelse i medfør af national lovgivning.

RETSSIKKERHEDSGARANTIER

Artikel 12
Form
1.
Afgørelser om tilbagesendelse og, hvis der er udstedt
sådanne, afgørelser om indrejseforbud og afgørelser om udsen
delse skal affattes skriftligt og angive de faktiske og retlige
grunde samt oplyse om de retsmidler, der er til rådighed.
Oplysningerne om de faktiske grunde kan begrænses, hvis den
nationale lovgivning tillader en begrænsning i retten til infor
mation, især for at beskytte den nationale sikkerhed, forsvaret
eller den offentlige sikkerhed og forebyggelsen, efterforskningen,
afsløringen og retsforfølgningen af strafbare handlinger.
2.
Medlemsstaterne tilvejebringer efter anmodning en skriftlig
eller mundtlig oversættelse af de vigtigste elementer i afgørelser
vedrørende tilbagesendelse som omhandlet i stk. 1, herunder
(1) EUT L 261 af 6.8.2004, s. 19.
(2) EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19.
(3) EUT L 304 af 30.9.2004, s. 12.

3.
Den pågældende tredjelandsstatsborger skal have mulighed
for at få juridisk rådgivning, for at lade sig repræsentere og om
nødvendigt for at få sproglig bistand.

4.
Medlemsstaterne sikrer, at der efter anmodning ydes den
nødvendige gratis retshjælp og/eller repræsentation i henhold til
den relevante nationale lovgivning eller relevante nationale
regler om retshjælp, og kan bestemme, at en sådan gratis rets
hjælp og/eller repræsentation er underlagt betingelserne i
artikel 15, stk. 3-6, i Rådets direktiv 2005/85/EF.

Artikel 14
Garantier i perioden frem til tilbagesendelsen
1.
Med forbehold af den situation, der er omhandlet i
artikel 16 og 17, sikrer medlemsstaterne, at der så vidt muligt
tages hensyn til følgende principper i forbindelse med tredje
landsstatsborgere inden for den frist for frivillig udrejse, der
indrømmes i henhold til artikel 7, og i de perioder, hvor udsen
delsen er udsat i henhold til artikel 9:
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a) familiens enhed med familiemedlemmer, der befinder sig på
medlemsstaternes område opretholdes
b) de pågældende sikres akut lægebehandling og absolut
nødvendig behandling af sygdom
c) mindreårige gives adgang til grunduddannelsessystemet
afhængigt af varigheden af deres ophold
d) der tages hensyn til sårbare personers særlige behov.
2.
Medlemsstaterne giver de personer, der er omhandlet i stk.
1, en skriftlig bekræftelse i henhold til national lovgivning på, at
fristen for frivillig udrejse er blevet forlænget i overensstem
melse med artikel 7, stk. 2, eller at afgørelsen om tilbagesen
delse midlertidigt ikke vil blive fuldbyrdet.
KAPITEL IV

L 348/105

ningen af de relevante procedurer. I sådanne tilfælde skal
medlemsstaterne omgående underrette den pågældende tred
jelandsstatsborger om muligheden for at indlede sådanne
procedurer.
Den pågældende tredjelandsstatsborger skal omgående løslades,
hvis frihedsberøvelsen ikke er lovlig.
3.
Afgørelser om frihedsberøvelse vurderes i hvert enkelt
tilfælde på ny med rimelige mellemrum enten efter ansøgning
fra den pågældende tredjelandsstatsborger eller ex officio. I
tilfælde af langvarig frihedsberøvelse skal vurderingerne være
undergivet en retslig myndigheds tilsyn.
4.
Når der af retlige eller andre grunde ikke længere synes at
være rimelig udsigt til udsendelse, eller når betingelserne i stk. 1
ikke længere foreligger, ophører frihedsberøvelsen med at være
berettiget, og den pågældende person løslades omgående.

FRIHEDSBERØVELSE MED HENBLIK PÅ UDSENDELSE

Artikel 15
Frihedsberøvelse
1.
Medmindre andre tilstrækkelige og mindre indgribende
foranstaltninger kan anvendes effektivt i det konkrete tilfælde,
må medlemsstaterne kun frihedsberøve en tredjelandsstats
borger, der er genstand for tilbagesendelsesprocedurer, for at
forberede en tilbagesendelse og/eller gennemføre en udsendelse,
navnlig når
a) der er risiko for, at den pågældende vil forsvinde, eller
b) den pågældende tredjelandsborger undviger eller lægger
hindringer i vejen for forberedelsen af tilbagesendelseseller udsendelsesprocessen.
Enhver frihedsberøvelse skal være af så kort varighed som
muligt og må kun opretholdes, så længe udsendelsen er under
forberedelse og gennemføres med nødvendig omhu.
2.
Afgørelser om frihedsberøvelse træffes af administrative
eller retslige myndigheder.
Afgørelser om frihedsberøvelse skal være skriftlige med angi
velse af de faktiske og retlige grunde.
Når det er administrative myndigheder, der har truffet afgø
relsen om frihedsberøvelse, skal medlemsstaterne
a) enten foreskrive hurtig domstolsprøvelse af frihedsberøvel
sens lovlighed, som der skal træffes afgørelse om så hurtigt
som muligt fra tidspunktet for frihedsberøvelsens start
b) eller indrømme den pågældende tredjelandsstatsborger en ret
til at indlede procedurer, hvorved der sker hurtig
domstolsprøvelse af frihedsberøvelsens lovlighed, som der
skal træffes afgørelse om så hurtigt som muligt efter indled

5.
Frihedsberøvelsen opretholdes, så længe betingelserne i
stk. 1 er opfyldt, og så længe det er nødvendigt for at sikre
velgennemført udsendelse. Hver medlemsstat fastsætter en
begrænset periode for frihedsberøvelsen, der ikke må overstige
seks måneder.
6.
Medlemsstaterne må ikke forlænge den periode, der er
omhandlet i stk. 5, undtagen i en begrænset periode på yderli
gere 12 måneder i overensstemmelse med national ret, hvis
udsendelsesproceduren uanset alle rimelige bestræbelser kan
forventes at tage længere tid som følge af
a) manglende samarbejde fra den pågældende tredjelandsstats
borgers side eller
b) forsinkelser i forbindelse med fremskaffelsen af nødvendige
dokumenter fra tredjelande.
Artikel 16
Forholdene under frihedsberøvelsen
1.
Frihedsberøvelse skal som hovedregel finde sted i facili
teter for frihedsberøvede. Når en medlemsstat ikke kan indkvar
tere de frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere i særlige facili
teter for frihedsberøvede og er nødt til at anbringe dem i et
fængsel, skal de frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere holdes
adskilt fra almindelige indsatte.
2.
Frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere skal efter anmod
ning have tilladelse til i tide at sætte sig i forbindelse med retlige
repræsentanter, familiemedlemmer og kompetente konsulære
myndigheder.
3.
Der tages særligt hensyn til sårbare personers situation.
Der skal sikres akut lægebehandling og absolut nødvendig
behandling af sygdom.
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4.
Relevante og kompetente nationale, internationale og
ikke-statslige organisationer og organer skal have mulighed for
at besøge faciliteter for frihedsberøvede som omhandlet i stk. 1,
for så vidt de anvendes til frihedsberøvelse af tredjelandsstats
borgere i overensstemmelse med dette kapitel. Det kan kræves,
at der indhentes tilladelse til sådanne besøg.

5.
Tredjelandsstatsborgere, der frihedsberøves, skal systema
tisk have oplysninger, der forklarer de regler, der gælder i faci
liteten, og som angiver deres rettigheder og pligter. Sådanne
oplysninger omfatter oplysninger om deres ret i henhold til
national lovgivning til at kontakte de organisationer og
organer, der er omhandlet i stk. 4.

Artikel 17
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3.
Intet i denne artikel må fortolkes som en tilladelse til
medlemsstaterne til at fravige deres generelle forpligtelse til at
træffe enhver hensigtsmæssig foranstaltning af generel eller
særlig karakter for at sikre, at deres forpligtelser i henhold til
dette direktiv opfyldes.

KAPITEL V
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19
Rapportering
Kommissionen aflægger hvert tredje år rapport til Europa-Parla
mentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv i medlems
staterne og foreslår om nødvendigt ændringer.

Frihedsberøvelse af mindreårige og familier
1.
Uledsagede mindreårige og familier med mindreårige børn
må kun frihedsberøves som en sidste udvej og i det kortest
mulige passende tidsrum.

2.
Familier, der frihedsberøves, mens de venter på at blive
udsendt, skal have separat bolig, der i tilstrækkelig grad sikrer
privatlivets fred.

Kommissionen aflægger første gang rapport senest 24. december
2013 og lægger i den forbindelse navnlig vægt på anvendelsen
af artikel 11, artikel 13, stk. 4, og artikel 15 i medlemsstaterne.
Med hensyn til artikel 13, stk. 4, vurderer Kommissionen især
de specifikke økonomiske og administrative virkninger heraf i
medlemsstaterne.

Artikel 20
3.
Frihedsberøvede mindreårige skal have mulighed for at
deltage i fritidsaktiviteter, herunder leg og rekreative aktiviteter,
der passer til deres alder, og skal afhængig af varigheden af
deres ophold have adgang til undervisning.

4.
Uledsagede mindreårige skal så vidt muligt have bolig i
institutioner med personale og faciliteter, der tager hensyn til de
behov, som personer i deres aldersgruppe har.

5.
Barnets tarv er et væsentligt hensyn i forbindelse med
frihedsberøvelse af mindreårige, der venter på at blive udsendt.

Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
24. december 2010. For så vidt angår artikel 13, stk. 4, sætter
medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestem
melser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
24. december 2011. De meddeler straks Kommissionen
teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvis
ningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 18
Akutte situationer
1.
I tilfælde af, at et usædvanligt stort antal tredjelandsstats
borgere, der skal tilbagesendes, medfører en uforudset stor
byrde for kapaciteten af en medlemsstats faciliteter for friheds
berøvede eller for dens administrative personale eller retsperso
nale, kan denne medlemsstat, så længe den usædvanlige situa
tion varer, beslutte at tillade længere perioder til domstolsprø
velser end de i artikel 15, stk. 2, tredje afsnit fastsatte og at
træffe hasteforanstaltninger med hensyn til forholdene under
frihedsberøvelse, som afviger fra de i artikel 16, stk. 1, og
artikel 17, stk. 2, fastsatte.

2.
Når der tages sådanne ekstraordinære foranstaltninger i
brug, underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen.
Den underretter også Kommissionen, så snart årsagerne til
anvendelsen af disse ekstraordinære foranstaltninger ikke
længere foreligger.

2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 21
Forholdet til Schengenkonventionen
Dette direktiv træder i stedet for bestemmelserne i artikel 23 og
24 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen.

Artikel 22
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggø
relsen i Den Europæiske Unions Tidende.

24.12.2008

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/107

Artikel 23
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæ
iske Fællesskab.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. december 2008.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

B. LE MAIRE
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Formand

