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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1104/2011 af C.E.M., rumænsk statsborger, om hans ret til 
permanent ophold i Sverige

1. Sammendrag

Andrageren har boet i Sverige siden 1983. I 2005, da han var på rejse i Nederlandene og 
Tyskland, blev han taget for narkotikasmugling og idømt ni års fængsel. Mens han var 
fængslet i Tyskland, udløb hans permanente opholdstilladelse, og de svenske myndigheder 
nægtede at forny den, fordi han var flyttet til Tyskland. I januar 2010 blev andrageren løsladt 
fra fængslet og udvist til Rumænien. Han vendte tilbage til Sverige og søgte om en ny 
permanent opholdstilladelse. Han tilmeldte sig samtidig som arbejdssøgende, men 10 dage 
senere oplyste den svenske arbejdsløshedsformidling efter at have været i kontakt med 
indvandringsmyndighederne, at hans navn var blevet slettet fra databasen, og at han risikerede 
at blive udvist. Andrageren hyrede en advokat og indsendte en ny ansøgning om 
opholdstilladelse, og efter et års tid modtog han svar om, at han ikke kunne komme i 
betragtning til en permanent opholdstilladelse, idet bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område først gjaldt fra 2007.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

“Af artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fremgår 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 traktaterne og i 
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gennemførelsesbestemmelserne hertil”.

De begrænsninger og betingelser, der gælder for unionsborgernes ret til fri bevægelighed, er 
fastsat i direktiv 2004/38/EF ("direktivet om fri bevægelighed").

I henhold til artikel 3 i direktivet om fri bevægelighed finder bestemmelserne heri anvendelse 
på ”enhver 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”.

Andrageren, som er rumænsk statsborger og flyttede til Sverige i den hensigt at bo der, er 
omfattet af bestemmelserne i direktivet om fri bevægelighed. 

I henhold til artikel 16, stk. 1, i direktivet om fri bevægelighed har unionsborgere, der lovligt 
har haft ophold fem år i træk i værtsmedlemsstaten, ret til tidsubegrænset ophold på dens 
område.

I henhold til artikel 16, stk. 3, i direktivet om fri bevægelighed berøres opholdets uafbrudte 
karakter ikke af midlertidige fravær, der ikke tilsammen overstiger seks måneder om året, og 
heller ikke af fravær af længere varighed på grund af værnepligt, eller af ét fravær på højst 
tolv på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som f.eks. graviditet og fødsel, alvorlig 
sygdom, studier eller erhvervsuddannelse eller udstationering på en anden medlemsstats 
område eller i et tredjeland.

Artikel 16, stk. 4, i direktivet om fri bevægelighed fastsætter, at når der er opnået ret til 
tidsubegrænset ophold, mistes denne ret kun ved fravær fra værtsmedlemsstaten af en 
varighed på to på hinanden følgende år.

Den 21. december 2011 fastslog Den Europæiske Unions Domstol1, at opholdsperioder, som 
en tredjelandsstatsborger har tilbagelagt i en medlemsstat før dette tredjelands tiltrædelse af 
Unionen, skal – hvis der ikke findes særlige bestemmelser i tiltrædelsesakten – tages i 
betragtning med henblik på erhvervelse af ret til tidsubegrænset ophold i henhold til artikel 
16, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF, forudsat at de er tilbagelagt i overensstemmelse med de i 
direktivets artikel 7, stk. 1, nævnte betingelser. Domstolen gjorde det klart, at de pågældende 
personer under førtiltrædelsesperioden skal have opfyldt de i direktivet om fri bevægelighed 
nævnte krav. De skal navnlig have været arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende 
eller have rådet over tilstrækkelige midler under opholdet i den pågældende medlemsstat.

Denne dom kan derfor gøres gældende af unionsborgere, som har haft bopæl i en 
medlemsstat, forud for at deres egen medlemsstat tiltrådte Unionen.

På baggrund af Domstolens ovennævnte retspraksis kan de svenske myndigheder, som har til 
opgave at anvende direktivets artikel 16, ikke længere afvise at tage højde for de 
opholdsperioder – hvis der ikke findes særlige bestemmelser i tiltrædelsesakten – som en 
rumænsk statsborger har tilbagelagt i Sverige før Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske 
Union, forudsat at disse perioder er tilbagelagt i overensstemmelse med de i direktivets artikel 
                                               
1 Forenede sager C-424/10 og C-425/10, Ziolkowski og Szeja.
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7, stk. 1, nævnte betingelser.

Som fremhævet ovenfor fastsætter direktivet om fri bevægelighed imidlertid, at retten til 
tidsubegrænset ophold, som en unionsborger erhverver efter at have haft lovligt ophold fem år 
i træk i værtsmedlemsstaten, senere kan mistes. Dette er tilfældet, hvis unionsborgeren har 
været fraværende fra værtsmedlemsstaten af en varighed på to på hinanden følgende år. 

I sin retspraksis fastslog Domstolen, at den særlige beskyttelse mod udsendelse, som 
unionsborgeren har ret til efter lovligt at have opholdt sig i værtsmedlemsstaten i ti år1, at ”de 
nationale myndigheder, der har til opgave at anvende artikel direktiv 2004/38, er forpligtede 
til i hvert konkret tilfælde at tage hensyn til alle relevante forhold, navnlig varigheden af hvert 
af den pågældendes fravær fra værtsmedlemsstaten, den samlede varighed og hyppigheden af 
disse fraværsperioder samt de grunde, der har fået den pågældende til at forlade denne 
medlemsstat. Det skal nemlig efterprøves, om de omhandlede fravær indebærer, at 
centrummet for den pågældendes personlige, familiemæssige eller erhvervsmæssige interesser 
er flyttet til en anden stat.” Domstolen tilføjede, at ”den omstændighed, at den pågældende har 
været genstand for en tvangsmæssig tilbagevenden til værtsmedlemsstaten med henblik på dér 
at afsone en fængselsstraf, og den tid, der er tilbragt i varetægt, kan, sammen med de forhold, 
der er opregnet i den foregående præmis, tages i betragtning i den samlede vurdering, der skal 
foretages for at fastslå, om den tætte integration i værtsmedlemsstaten, som tidligere er 
opnået, er blevet afbrudt”.  

Det er derfor muligt at anvende denne fortolkning analogt på spørgsmålet om, hvorvidt en 
fængselsstraf i en anden medlemsstat er ensbetydende med en afbrydelse af opholdets 
kontinuitet i relation til at erhverve eller miste retten til tidsubegrænset ophold.

Konklusion
På baggrund af ovenstående er det op til de svenske myndigheder at foretage en samlet 
vurdering af andragerens situation under inddragelse af alle relevante faktorer med henblik på 
at fastslå, om den tætte integration i værtsmedlemsstaten, som tidligere er opnået i 
værtsmedlemsstaten, er blevet afbrudt, navnlig varigheden af hans ophold i Sverige forud for 
fængselsstraffen (tyve år), og om andragerens fravær indebar, at centrummet for den 
pågældendes personlige, familiemæssige eller erhvervsmæssige interesser blev flyttet til en 
anden stat.”

                                               
1 Jf. i denne henseende sag C-145/09, Tsakouridis. 


