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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1541/2012 af Nicholas Crossin, irsk og britisk statsborger, om de 
franske myndigheders påståede overtrædelse af direktiv 2004/38/EF om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til frit at færdes og opholde 
sig på medlemsstaternes område

1. Sammendrag

Andrageren, der er irsk og britisk statsborger og har boet i Frankrig fra den 26. januar 2012 
anfører, at hans ægtefælle, som stammer fra Singapore, i april 2012 ansøgte om at få ændret 
sin status fra besøgende til fastboende. Ved to lejligheder (juli 2012 og november 2012) fik 
hun afslag på sin ansøgning. Myndighederne bekræftede modtagelse af ansøgningen om 
opholdstilladelse (récépissé de demande de carte de séjour), men meddelte parret, at 
andragerens ægtefælle ikke kunne få arbejdstilladelse i Frankrig. Den tredje anerkendelse af 
modtagelsen, der blev sendt i januar 2013, indeholdt ikke længere denne oplysning. 

Endvidere krævede myndighederne en overdreven stor mængde yderligere dokumentation 
uden at tage hensyn til den udtømmende liste over dokumenter, der er angivet i direktivets 
artikel 10 stk. 2. De opkrævede tillige et gebyr på 106 euro af parret og anførte, at 
opholdskortet kun ville være gyldigt i et år, selv om direktivet fastlægger, at opholdskort skal 
være gyldige i fem år og udstedes vederlagsfrit. Andrageren protesterer over den måde, 
hvorpå myndighederne gennemfører direktivet, og anfører, at mange EU-borgere og deres 
familier møder samme vanskeligheder, og opfordrer indtrængende Europa-Parlamentet til 
snarest muligt at tage sagen op med Europa-Kommissionen for at få løst problemet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Andrageren har indgivet en klage direkte til Kommissionen vedrørende de vanskeligheder, 
han stødte på i Frankrig i november 2012.

Andragendet rejser en række spørgsmål om anvendelsen af direktiv 2004/38/EF1 i Frankrig, 
navnlig hvad angår følgende bestemmelser:
- artikel 8 om administrative formaliteter for unionsborgere, som ikke er omfattet af kravet om 
opholdskort, men højst, i visse tilfælde, kan pålægges at lade sig registrere 
- artikel 9 om administrative formaliteter for familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en 
medlemsstat, med henblik på udstedelse af opholdskort for familiemedlemmer til en 
unionsborger 
- artikel 10 om udstedelse af opholdskort, der fastslår, at kortet skal udstedes senest seks 
måneder efter ansøgningen, og opstiller en liste over de dokumenter, som skal vedlægges 
(gyldigt pas, bevis for familiemæssig tilknytning og bevis for ophold i unionsborgerens 
medlemsstat) 
- artikel 11, stk. 1, ifølge hvilket opholdskort udstedt til et familiemedlem til en unionsborger 
skal være gyldigt i fem år eller i en periode svarende til unionsborgerens påtænkte 
opholdsperiode, hvis denne er mindre end fem år 
- artikel 23, der fastslår, at familiemedlemmer til en unionsborger har ret til at arbejde 
- og sluttelig artikel 25, stk. 2, ifølge hvilket opholdskort skal udstedes gratis eller mod 
betaling af et gebyr, der ikke må være højere end det, værtslandets egne statsborgere skal 
betale for udstedelse af lignende dokumenter.

Kommissionen tog i april 2013 kontakt med de franske myndigheder og bad dem kommentere 
spørgsmålet om foreneligheden af den procedure, der er fulgt i andragerens sag, med de 
ovennævnte bestemmelser. Myndighederne svarede i juli 2013.
De franske myndigheder påpeger, at selv om fransk lov indeholder et krav om registrering, er 
der aldrig vedtaget gennemførelsesbestemmelser hertil. Det betyder, at unionsborgere i 
Frankrig ikke skal opfylde nogen administrative krav, selv om deres ophold strækker sig over 
mere end tre måneder.
For så vidt angår fristen for udstedelse af opholdskort til familiemedlemmer gør de franske 
myndigheder opmærksom på, at visse præfekturer, herunder præfekturet i Paris, modtager et 
stort antal ansøgninger, hvilket forklarer den lange sagsbehandlingstid, selv om sagerne 
normalt afgøres inden for samme måned. De hævder, at andragerens sag er et isoleret tilfælde.
Hvad angår afslagene på de to første ansøgninger anfører myndighederne, at de i begge 
tilfælde skriftligt blev begrundet med manglende bevis for, at andrageren, altså den 
unionsborger, der havde retten til fri bevægelighed, opholdt sig i Frankrig. Dette forhold var 
forklaringen på det krav om yderligere dokumentation, som blev fremsat under 
sagsbehandlingen. Denne sag blev imidlertid ikke fulgt yderligere op, da det viste sig 
unødvendigt. 
Myndighederne understreger, at præfekturerne har fået klare instrukser om, at typen af visum 
eller sågar et udløbet visum i intet tilfælde kan bruges som begrundelse for ikke at udstede et 

                                               
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, om ændring af forordning 
(EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 
75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF, EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
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opholdskort til et familiemedlem til en unionsborger. Det præciseres endvidere i disse 
instrukser, at familiemedlemmer til en unionsborger har ret til at udøve en erhvervsaktivitet i 
Frankrig. De pågældendes opholdsret skal dog være fastslået, inden de kan begynde at 
arbejde.

Myndighederne erkender, at opkrævningen af et gebyr på 106 euro var en fejl, og oplyser, at 
den er blevet rettet. Familiemedlemmer til en unionsborger skal ikke betale for at få udstedt 
opholdskort i Frankrig. 
Med hensyn til kortets gyldighed oplyser de franske myndigheder, at der var tale om et 
teknisk problem, som nu er løst i forbindelse med overgangen til online-ansøgning.
De bekræfter, at andragerens ægtefælle vil modtage et opholdskort med en gyldighed på fem 
år.
Konklusion

De franske myndigheders svar må i det store og hele betragtes som tilfredsstillende for 
andrageren, og Kommissionen vil informere ham direkte herom.


