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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0481/2007 af William McLorn, britisk statsborger, om grov 
forsømmelse og forsinkelser i forbindelse med udstedelsen af en opholdstilladelse 
fra de britiske immigrationsmyndigheders side

1. Sammendrag

Andrageren klager over en række forsinkelser, forglemmelser og papirnusseri fra de britiske 
immigrationsmyndigheders side i forbindelse med håndtering af hans ansøgning om en 
endelig opholdstilladelse til hans kone, som er brasiliansk statsborger. Ansøgningen har været 
under behandlingen i mere end 18 måneder, hvor der har været fejl og forglemmelser fra de 
ansvarlige myndigheders side. Det har især haft alvorlige konsekvenser for parrets 
bevægelsesfrihed, selv inden for EU, da de står uden gyldige papirer, som giver dem ret til at 
forlade landet (konfiskeret af administrative årsager). Han påberåber sig til sin fordel artikel 2 
i protokol nr. 4 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

"Andrageren, som er britisk statsborger og bosiddende i Det Forenede Kongerige med sin 
brasilianske kone, klager over, at de britiske myndigheder har tilbageholdt hustruens pas i 18 
måneder. Han mener, at de britiske myndigheder har krænket hans rettigheder for så vidt 
angår artikel 2 i protokol nr. 4 i den europæiske menneskerettighedskonvention.

I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, 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 denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive 
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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.

I henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF gælder dette direktiv kun for en 
unionsborger, der rejser til eller tager ophold i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende er statsborger, samt familiemedlemmer, der ledsager unionsborgeren eller 
slutter sig til denne der.

EU-borgere, der er bosiddende i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, kan ikke drage 
fordel af de rettigheder, der gælder for unionsborgere, som har benyttet sig af ovennævnte 
rettighed og er flyttet til en anden medlemsstat. EF-Domstolen har imidlertid udvidet denne 
fordelagtige behandling til også at omfatte EU-borgere, som vender tilbage til deres 
medlemsstat efter at have udøvet deres ret til at færdes og opholde sig frit1 samt de EU-
borgere, som har udøvet deres rettigheder, som er nedfældet i traktaten, i en anden 
medlemsstat uden at være bosiddende i den pågældende medlemsstat2 (f.eks. ved at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat uden at være bosiddende i medlemsstaten).

Da det ikke fremgik af andragendet, at andrageren er dækket af fællesskabslovgivningen om 
retten til at færdes og opholde sig frit (andrageren bor i den medlemsstat, hvor han er 
hjemmehørende), er andrageren ikke berettiget til at udnytte de rettigheder, som 
familiemedlemmer til EU-borgere, der har benyttet sig af retten til at flytte til en anden 
medlemsstat, har.

Når der ikke findes gældende fællesskabslovgivning på området, er det helt og holdent op til 
Det Forenede Kongerige at fastsætte regler i forbindelse med familiemedlemmer fra 
tredjelandes ret til at slutte sig til sine egne statsborgere.

Hvad angår de påståede krænkelser af andragerens rettigheder i henhold til protokol nr. 4 i 
den europæiske menneskerettighedskonvention, har Kommissionen ingen generelle beføjelser 
til at gribe ind i enkelte tilfælde, hvor de grundlæggende rettigheder overtrædes, men kan kun 
gribe ind, såfremt det drejer sig om et EF-retligt anliggende. Det var på baggrund af de 
fremlagte oplysninger ikke muligt at fastslå, om der var en forbindelse mellem denne situation 
og fællesskabsretten."

                                               
1 Domstolens dom af 7. juli 1992 i sag C-370/90 Singh (Sml.1992, s. I-4265) og af 11. december 2007 i sag 
C-291/05 Eind (Sml. 2007, s. I-10719).
2 Domstolens dom af 11. juli 2002 i sag C-60/00 Carpenter (Sml. 2002, s. I-6279).
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