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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0242/2007 af Lars Evan Jørgensen, dansk statsborger, om 
problemer med den danske udlændingestyrelse

1. Sammendrag

Andrageren bor i Malmø (Sverige) med sin brasilianske forlovede, der er i besiddelse af 
svensk opholdstilladelse. Hans forlovede har i mellemtiden fået tilbudt et job i København, 
men de danske myndigheder nægter at give hende arbejdstilladelse under henvisning til bl.a. 
hendes alder (23 år) og den kendsgerning, at hun bor i Sverige. Da udlændingestyrelsen, 
hvortil andrageren har henvendt sig utallige gange, hidtil ikke har kunnet give ham en 
plausibel begrundelse for afslaget, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juli 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. april 2009.

"Andrageren, som er dansk statsborger og bosiddende i Sverige med sin brasilianske hustru, 
klager over, at de danske myndigheder har forsømt behandlingen af hans hustrus ansøgning 
om en arbejdstilladelse.

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 
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 
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vedkommende er statsborger, samt familiemedlemmer, der ledsager unionsborgeren eller 
slutter sig til denne der.

Andrageren bekræfter, at hans hustru kan benytte sig af direktivets rettigheder i Sverige.
Situationen ser imidlertid anderledes ud i Danmark, hvor andrageren er statsborger, men ikke 
er bosiddende.

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 frit i en anden 
medlemsstat1, 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).

Der er intet, der tyder på, at andrageren vil kunne nyde beskyttelse under fællesskabsretten 
med hensyn til retten til at bevæge og opholde sig frit i Danmark.

Når der ikke findes nogen gældende fællesskabslovgivning på området, er det helt og holdent 
op til Danmark at fastsætte regler i forbindelse med retten for familiemedlemmer fra 
tredjelande til at arbejde og tage ophold i Danmark, mens den danske statsborger er 
bosiddende i en anden medlemsstat.

Hvad angår det danske krav om, at den brasilianske hustru skal ansøge om arbejds- og 
opholdstilladelse, bekræftes det i Domstolens retspraksis3, at fællesskabsretten ikke giver et 
familiemedlem fra et tredjeland ret til at udøve aktivitet som arbejdstager i andre 
medlemsstater end den, hvor dennes ægtefælle er arbejdstager og udøver sin ret til fri 
bevægelighed."

                                               
1 Domstolens dom af 7. juli 1992 i sag C-370/90 Singh (Saml. 1992, s. I-4265) og af 11. december 2007 i sag C-
291/05 Eind (Saml. 2007, s. I-10719).
2 Domstolens dom af 11. juli 2002 i sag C-60/00 Carpenter (Saml. 2002, s. I-6279).
3 Domstolens dom af 30. marts 2006 i sag C-10/05 Mattern og Cikotic (Saml. 2006, s. I-3145).


