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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0063/2008 af Judith Hejda, østrigsk statsborger, om problemer i 
forbindelse med Frankrigs gennemførelse af direktiv 2004/38/EF om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de franske myndigheder forhindrer hende i at udøve sin ret til fri 
bevægelighed og således overtræder direktiv 2004/38/EF. Andrageren, der har boet i Frankrig 
siden 2006, oplyser, at de franske myndigheder nægtede at udstede en 5-årig opholdstilladelse 
til hendes mand, som han ifølge andrageren har krav på som en unionsborgers familiemedlem. 
Han har i stedet fået udstedt en tilladelse, der kun er gyldig i nogle måneder. Det største 
problem er, at han således ikke kan søge arbejde. Andrageren klager også over de franske 
myndigheders obstruktion og unødige bureaukrati.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andrageren gør gældende, at de franske myndigheder har handlet i strid med direktiv 
2004/38/EF1 ved at nægte at give hendes mand et femårigt opholdskort, som hun mener, at 
han er berettiget til som familiemedlem til en EU-borger.

Kommissionen har allerede analyseret denne sag i forbindelse med en klage (registreret under 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30.4.2004.
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nr. 2008/4432), som andrageren indgav til Kommissionen den 21. januar 2008.

I henhold til direktivets artikel 11, stk. 1, er det opholdskort, der er udstedt til en 
unionsborgers familiemedlem, gyldigt i fem år efter udstedelsen eller for unionsborgerens 
påtænkte opholdsperiode, hvis denne periode er mindre end fem år. I princippet afhænger et 
tredjelandsfamiliemedlems opholdsret af EU-borgerens påtænkte opholdsperiode i 
værtsmedlemsstaten.

For at opfylde forpligtelserne i direktiv 2004/38/EF har Frankrig indført et kodeks for 
udlændinges indrejse og ophold og ret til asyl (CESEDA) som ændret ved dekret 2007/371 af 
21. marts 2007. Artikel R-121-13, stk. 4, i denne tekst gennemfører artikel 11, stk. 1, i 
direktivet korrekt i den nationale lovgivning.

Kommissionen fandt, at den franske lovgivning vedrørende en unionsborgers familiemedlems 
opholdskort var i overensstemmelse med direktiv 2004/38, og svarede klageren/andrageren 
den 17. oktober 2008, at Kommissionen ville foreslå, at behandlingen af sagen blev afsluttet.

Andragerens påtænkte opholdsperiode i Frankrig er kun ét år, da hendes ansættelseskontrakt 
følger skoleårets længde (fra 1. oktober til 30. september).

I lyset af at mandens opholdsret i henhold til direktiv 2004/38/EF afhænger af hendes 
opholdsret, kunne de franske myndigheder kun udstede et etårigt opholdskort for et 
familiemedlem til en unionsborger.

Hvis andrageren havde en tidsubegrænset kontrakt, ville hendes mand have ret til et femårigt 
opholdskort.

Kommissionen agter at foreslå på det næste relevante møde, at behandlingen af andragendet 
afsluttes."
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