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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling fra de danske myndigheders side

1. Sammendrag

Andrageren, der har haft fast bopæl i Danmark siden 2001, er skilt fra sin danske ægtefælle, 
med hvem han har tre børn. Han hævder at være offer for forskelsbehandling fra de danske 
myndigheders side, og at disse siden 2010 har truet ham med udvisning fra Danmark, hvilket 
vil udelukke ham fra at opretholde kontakten med børnene. Han påklager tillige, at de danske 
myndigheder insisterer på at kommunikere med ham på dansk, et sprog han ikke behersker 
fuldt ud. Under henvisning til Domstolens retspraksis i sag C-127/08 anmoder han Europa-
Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. maj 2013

Andrageren er amerikansk statsborger. I 2001 flyttede han til Danmark med sin familie, men 
blev skilt fra sin danske kone, med hvem han har tre børn. Han klager over behandlingen af 
ikke-danske forældre i Danmark, navnlig hvad angår immigrationsregler og trusler om, at han 
vil blive udvist og adskilt fra sine tre børn. Af en skrivelse, som han har sendt til 
Kommissionen, fremgår det, at han flyttede med sin familie fra UK, hvor de havde boet i to 
år. Børnene bor for øjeblikket hos deres mor, som han deler forældremyndigheden med. 
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Kommissionens bemærkninger 
Anvendelse af direktiv 2004/38/EF, hvad angår retten til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område for forældre fra tredjelande

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF fastlægger unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. 
Direktivet indeholder navnlig bestemmelser om bevarelse af opholdsretten for 
familiemedlemmer fra tredjelande i tilfælde af skilsmisse, opløsning af ægteskab eller et 
registreret partnerskabs ophør. I artikel 13 fastslås det, at skilsmisse ikke medfører, at et 
familiemedlem til en unionsborger, der ikke er statsborger i en medlemsstat, mister sin ret til 
ophold, hvis ægteskabet har varet i mindst tre år, herunder ét år i værtsmedlemsstaten, eller 
hvis forældremyndigheden til unionsborgerens børn er overdraget til en ægtefælle, der ikke er 
statsborger i en medlemsstat. Af de oplysninger, som Kommissionen råder over, fremgår det 
dog ikke klart, om andrageren opfylder disse betingelser.

Manglende anvendelse i Danmark af direktiv 2003/109/EF om tredjelandes statsborgere, som 
er fastboende udlændinge

Direktiv 2003/109/EF omhandler status for tredjelandes statsborgere, der er fastboende 
udlændinge, og sikrer deres ret til ophold. 
Danmark har dog valgt at stå uden for afsnit V af tredje del af traktaten om Den Europæiske 
Unions Funktionsmåde, der omhandler et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og 
det er kun den nationale lovgivning, der anvendes i forbindelse med tredjelandes statsborgere 
og forældre til danske børn, der ikke falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 
2004/38/EF.

EU-Domstolens retspraksis

I henhold til artikel 51, stk. 1, i EU's charter om grundlæggende rettigheder er 
medlemsstaterne underlagt chartret, når de gennemfører EU-retten.

Det bemærkes, at artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
("chartret") vedrørende retten til respekt for privatliv og familieliv indeholder rettigheder 
svarende til dem, der er sikret ved EMRK's artikel 8, stk. 1, og chartrets artikel 7 skal derfor 
tillægges samme betydning og rækkevidde som EMRK's artikel 8, stk. 1, således som denne 
bestemmelse er blevet fortolket i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
(dom i sagen Dereci af 15. november 2011, sag C-256/11, præmis 70).

EU-Domstolen bemærkede, at i sådanne sager – retten til ophold for tredjelandes statsborgere, 
der er forældre til EU-børn – skal denne bestemmelse i chartret bl.a. sammenholdes med 
forpligtelsen til at tage hensyn til barnets tarv som omhandlet i chartrets artikel 24, stk. 2, og 
til at respektere barnets behov for regelmæssigt at have personlig forbindelse med begge sine 
forældre som omhandlet i chartrets artikel 24, stk. 3 (jf. dommen i de forenede sager O og S, 
C-356/11 og C-357/11, præmis 76).

Konklusion
Kommissionen har allerede taget kontakt med andrageren for at få verificeret, hvorvidt sagen 
falder ind under direktiv 2004/38/EF.
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4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. august 2013

Det fremgår af de yderligere oplysninger, som andrageren har fremsendt, at han mellem 
familiens flytning til Danmark efter to år i Det Forenede Kongerige i november 2001 og 
skilsmissen fra hans danske kone i januar 2012 forlod Danmark i maj 2005 i tre år uden sin 
familie for at arbejde i USA. Han vendte tilbage til Danmark i april 2008. Hans kone, der 
forsørgede familien, bekræftede over for de danske myndigheder, at hun var finansielt 
ansvarlig for ham. Angiveligt afviste de danske immigrationsmyndigheder andragerens 
anmodning om familiesammenføring i henhold til EU's regler i marts 2009. Andrageren fulgte 
en masteruddannelse i Danmark fra september 2009 til 2012, hvortil han angiveligt modtog en 
form for offentlig finansiering.

Efter at andrageren appellerede afvisningen af hans anmodning om familiesammenføring i 
december 2011, henviste Justitsministeriet hans sag til immigrationsmyndighederne med 
henblik på en ny afgørelse i marts 2013.  I denne forbindelse anmodede 
immigrationsmyndighederne ham i maj 2013 ham om yderligere oplysninger for at bevise, at 
hans ekskone havde en reel og effektiv bopæl i Det Forenede Kongerige, og at en af dem 
havde tilstrækkelige midler, f.eks. løn eller opsparing, da de immigrerede til Danmark i 
november 2001. De informerede ham om, at der ville blive truffet en afgørelse inden for tre 
måneder efter modtagelsen af dokumenterne. Andrageren har oplyst dem, at han ikke ville 
indsende yderligere oplysninger, eftersom han anså det for at være myndighedernes opgave at 
bevise, at hans ekskone ikke boede i Det Forenede Kongerige på det pågældende tidspunkt. 
I henhold til artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har 
enhver unionsborger 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. 

Ret til familiesammenføring i tilfælde af hjemvendte EU-borgere

I medfør af artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF finder dette direktiv anvendelse på 
unionsborgere, der rejser til eller tager ophold i en anden medlemsstat end den, hvor de er 
statsborgere, og på deres familiemedlemmer. Unionsborgere, der tager ophold i en 
medlemsstat, hvori de er statsborgere, og deres familiemedlemmer, kan i princippet ikke 
påberåbe sig denne ret.

EU-Domstolen har imidlertid udvidet denne gunstige behandling til også at omfatte EU-
borgere, der vender tilbage til deres oprindelsesmedlemsstat efter at have udøvet deres ret til 
fri bevægelighed og taget ophold i en anden medlemsstat1. Mere specifikt anerkender den2, at 
unionsborgere, der har udøvet erhvervsmæssig beskæftigelse i en anden medlemsstat, og som 

                                               
1 Domstolens dom af 7. juli 1992, sag C-370/90, Singh (Rec.1992, I, s. 4265) og af 11. 

december 2007, sag C-291/05, Eind (Rec. 2007, I, s.10719).
2 Domstolens dom af 7. juli 1992, sag C-370/90, Singh (Rec.1992, I, s. 4265), af 23. 

september 2003 i sag C-109/01 Akric (Rec.2003, I, s. 9607) og af 11. december 2007 i 
sag C-291/05 Eind (Rec. 2007, I, s. 10719).
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ønsker at vende tilbage til den medlemsstat, hvori de er statsborgere, har ret til at tage deres 
familiemedlemmer fra tredjelande med under minimum de samme betingelser, som EU-
lovgivningen fastsætter for unionsborgere fra andre medlemsstater. Bestemmelserne i direktiv 
2004/38/EF kan derfor betragtes som minimumsstandarderne for de rettigheder, som 
medlemsstaterne skal indrømme hjemvendte statsborgere, selvom direktivet ikke direkte 
finder anvendelse på dem.

Denne retspraksis vil i princippet også finde tilsvarende anvendelse på hjemvendte 
unionsborgere, der har haft lovligt ophold i en anden medlemsstat uden at have udøvet 
erhvervsmæssig beskæftigelse. Denne konklusion understøttes af, at EU-lovgivningen ikke 
kræver, at unionsborgere udøver en erhvervsmæssig beskæftigelse for at kunne nyde godt af 
de rettigheder, som unionsborgerskabet giver. 

I overensstemmelse hermed skal en statsborgers medlemsstat give tilladelse til, at 
familiemedlemmer til medlemsstatens egen statsborger, der vender hjem efter at have udøvet 
sin ret til fri bevægelighed og ophold i en anden medlemsstat, kan rejse ind og tage ophold i 
landet under minimum de samme betingelser, der er nedfældet i EU-lovgivningen, uanset 
grundlaget for familiemedlemmernes ophold i værtsmedlemsstaten, jf. direktiv 2004/38/EF, 
såfremt de opfylder de relevante betingelser og overholder direktivets restriktioner. 

Reel og effektiv udøvelse af fri bevægelighed af hjemvendte EU-borgere

For at kunne nyde godt af den gunstige behandling, der er fastsat i EU-lovgivningen, skal 
udøvelsen af retten til fri bevægelighed i den medlemsstat, fra hvilken unionsborgere og deres 
familiemedlemmer vender tilbage, imidlertid være reel og effektiv. Kommissionens 
retningslinjer for bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF1 indeholder 
retningslinjer for de rettigheder, der bør indrømmes unionsborgere og deres 
familiemedlemmer, der vender tilbage til den medlemsstat, hvori de er statsborgere, efter at 
have udøvet deres ret til at færdes og opholde sig fri i en anden medlemsstat. I 
overensstemmelse dermed skal myndighederne i oprindelsesmedlemsstaten, når de vurderer, 
om opholdet i værtsmedlemsstaten var reelt og effektivt, lægge behørig vægt på alle forhold i 
det konkrete tilfælde. Medlemsstaterne kan opstille et sæt vejledende kriterier og objektive 
beviser, som kan anvendes med henblik på at skelne mellem reel udøvelse af retten til fri 
bevægelighed og til frit ophold, der er beskyttet af EU-lovgivningen, og misbrug af denne ret. 
Til dette formål kan de kræve dokumentation for reel og effektiv udøvelse af retten til fri 
bevægelighed i værtsmedlemsstaten, herunder f.eks. en erklæring om ophold i en anden 
medlemsstat eller kvitteringer for huslejebetaling. 

Tidsrum mellem unionsborgeres hjemkomst og anmodning om familiesammenføring

Anmodningen om familiesammenføring i henhold til EU-lovgivningen vedrører andragerens 
hjemkomst til Danmark fra USA i april 2008, tre år efter at han havde forladt Danmark alene 
og rejst til USA, og 6,5 år efter at han var flyttet til Danmark fra Det Forenede Kongerige med 
sin danske ekskone. 

For så vidt som hjemkomsten til Danmark og anmodningen om familiesammenføring derfor 

                                               
1 Kommissionens retningslinjer vedtaget den 2. juli 2009 for en bedre gennemførelse og 

anvendelse af direktiv 2004/38/EF, COM(2009)313, 2. juli 2009, punkt 4.3.
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ikke foregik samtidig med hans ekskones - som er unionsborger - hjemkomst fra Det 
Forenede Kongerige til Danmark, bør det bemærkes, at EU-Domstolen endnu ikke har 
afklaret, hvorvidt udvidelsen af den gunstige behandling hvad angår familiesammenføring til 
også at omfatte hjemvendte unionsborgere og deres familiemedlemmer også finder 
anvendelse, når der er et tidsrum mellem unionsborgerens hjemkomst og anmodningen om 
familiesammenføring. Et præjudicielt spørgsmål til Domstolen1, som verserer i øjeblikket, kan 
bringe klarhed i denne forbindelse.

Efter Kommissionens opfattelse bør udøvelsen af familiesammenføring i henhold til EU-
lovgivningen ikke kræve, at unionsborgeren og familiemedlemmet vender hjem til det land, 
hvor unionsborgeren er statsborger, samtidig. Myndighederne bør hellere undersøge hver sag 
enkeltvis, men familiebåndet skal have eksisteret allerede efter hjemkomsten.

Et andet aspekt er imidlertid, at andrageren allerede havde taget ophold i Danmark med sin 
familie og derefter forlod Danmark alene i en periode på næsten tre år, inden han vendte 
tilbage og anmodede om familiesammenføring. Dette fravær er betydeligt længere and de 
midlertidige afbrydelser, som direktivet anser for ikke at have nogen konsekvenser. Det drejer 
sig om fravær på seks måneder (undtagelsesvis et år) for at blive betragtet som havende fast 
ophold med henblik på at opnå tidsubegrænset ophold (artikel 16, stk. 3) eller fravær på mere 
end to år, inden man mister retten til tidsubegrænset ophold (artikel 16, stk. 4).

Andragerens sag skal vurderes af nationale myndigheder

Eftersom andrageren var familiemedlem til en dansk statsborger, som opholder sig i 
Danmark, kan han derfor ikke direkte påberåbe sig direktiv 2004/38/EF. Kun hvis den danske 
kone kan betragtes som en hjemvendt statsborger, der reelt og effektivt har udøvet sin ret til 
fri bevægelighed i Det Forenede Kongerige, vil Danmark være forpligtet til at give ham 
minimum de samme rettigheder, som direktivet giver. 

Det henhører under nationale myndigheder og domstole at fastsætte dette på grundlag af en 
evaluering af de specifikke omstændigheder i den enkelte sag. Til dette formål kan de bede 
andrageren om at forelægge dokumentation. Denne efterprøvning foregår i øjeblikket inden 
for rammerne af andragerens appel.

For så vidt som andrageren nægter at indsende yderligere oplysninger, fordi han mener, at det 
er myndighedernes opgave at bevise, at hans ekskone ikke boede i Det Forenede Kongerige, 
bør det bemærkes, at det rent faktisk er den hjemvendte statsborger og/eller dennes 
familiemedlemmer, der skal bevise, at de har udøvet rettigheden på en reel og effektiv måde i 
den værtsmedlemsstat, som de er kommet fra. Der er ingen bestemmelser i EU-lovgivningen, 
der udtrykkeligt forpligter de nationale myndigheder til at dele bevisbyrden med de 
unionsborgere eller deres familiemedlemmer, der anmoder om opholdstilladelse i medfør af 
direktivet.

Bevarelse af opholdsretten i tilfælde af skilsmisse eller tidsubegrænset ophold

Først når de danske myndigheder har gennemgået deres beslutning og på baggrund heraf 

                                               
1 Sag C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel mod B, og O mod 

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.
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konkluderer, at andrageren kunne have udøvet familiesammenføring i henhold til EU-
lovgivningen efter sin hjemkomst til Danmark i 2008, kan det næste skridt indledes for at 
undersøge, hvorvidt han opfylder betingelserne for at have bevaret sin opholdsret efter 
skilsmissen, eller om han opfylder betingelserne for tidsubegrænset ophold.  Dette er igen en 
afgørelse, som definitivt er baseret på evaluering af forholdene i det specifikke enkelte 
tilfælde, som kun nationale myndigheder kan foretage.

Konklusion

Det er i øjeblikket op til de danske myndigheder at fastslå, om andrageren kan påberåbe sig 
familiesammenføring i henhold til EU-reglerne som familiemedlem til en hjemvendt 
statsborger, navnlig ved at vurdere, hvorvidt hans ekskone rent faktisk reelt og effektivt 
opholdt sig i Det Forenede Kongerige.

Kommissionen har anmodet andrageren om at holde den underrettet om yderligere 
udviklinger i sagen, selv om de seneste oplysninger, den har modtaget direkte fra andrageren, 
er, at han har forladt Danmark og nu opholder sig i USA.


