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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0060/2013 af Cyrille Gbemanse, ukendt nationalitet, om dennes ret 
til opholdstilladelse i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren er af afrikansk oprindelse og har haft en tysk hustru i tre og et halvt år. 
Ægteskabet er brudt sammen, og andrageren og hans hustru skal skilles. Han frygter, at han 
nu vil miste sin ret til opholdstilladelse i Tyskland. Andrageren mener, at han i henhold til 
direktiv 2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding er 
berettiget til opholdstilladelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"I EU-retten er bestemmelserne vedrørende tredjelandsstatsborgeres status som fastboende 
udlænding at finde i direktiv 2003/109/EF1. 

I direktiv 2003/109/EF har man fastlagt de betingelser, hvorpå en medlemsstat meddeler 
tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt på dens område, status som fastboende 
udlænding eller inddrager denne status, og de dertil knyttede rettigheder.  

Formålet med direktivet er integration af tredjelandsstatsborgere, der er fastboende i en 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:da:PDF 
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medlemsstat. Med sigte herpå fastlægges i direktivet et sæt betingelser og procedurer for 
tildeling af status som fastboende udlænding til personer med længerevarende ophold, der har 
slået sig ned i en medlemsstat. Ifølge direktivets artikel 4 skal medlemsstaterne meddele 
tredjelandsstatsborgere, der har opholdt sig lovligt og uden afbrydelse på deres område i fem 
år umiddelbart forud for indgivelsen af den relevante ansøgning, status som fastboende 
udlænding. Artikel 5 indeholder betingelserne for at opnå status som fastboende udlænding, 
og ifølge dem skal medlemsstaterne af tredjelandsstatsborgere kræve bevis for, at de til sig 
selv og de familiemedlemmer, som de har forsørgerpligt over for, råder over faste og 
regelmæssige indtægter og en sygeforsikring,  

Hvis andrageren har ophold sig lovligt og uden afbrydelse i mindst fem år i Tyskland, vil han 
være berettiget til at søge om status som fastboende udlænding. Af oplysningerne fra 
andrageren fremgår, at han kun har opholdt sig i Tyskland siden marts 2011. 
Minimumsperioden for at have opholdt sig lovligt og uden afbrydelse i en medlemsstat som 
fastlagt i direktivet synes ikke at være blevet opnået af andrageren, og derfor vil han ikke 
være berettiget til at søge om status som fastboende udlænding efter direktiv 2003/109/EF.  

Konklusion

På grundlag af de givne oplysninger er der ikke noget, der tyder på, at andrageren har opholdt 
sig lovligt og uden afbrydelse i Tyskland i mindst fem år. Derfor vil han ikke være berettiget 
til an søge om status som fastboende udlænding i Tyskland efter direktiv 2003/109/EF om 
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding."


