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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1319/2008 af Massimo Capisani, italiensk statsborger, om 
forlængelse af en opholdstilladelse i Italien

1. Sammendrag

Andrageren, der er italiensk statsborger og har været gift med en ukrainsk statsborger siden 
2007, oplyser, at hans hustru har en midlertidig opholdstilladelse, der er gyldig indtil 2010. 
Deres datter blev født i august 2008. De kommunale myndigheder i Rovigo afslog hans 
ansøgning om børnetilskud med den begrundelse, at hans hustru ikke var i besiddelse af en 
tilladelse til længerevarende ophold, selv om kommunen havde nægtet at give hende en sådan 
opholdstilladelse. Andrageren anmoder om Europa-Parlamentets bistand til at opnå en 
tilladelse til længerevarende ophold for hans hustru, således at han bliver berettiget til de 
samme ydelser som andre italienske familier. Han henviser i denne forbindelse til direktiv 
2004/38/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren er italiensk statsborger med bopæl i Italien. Hans hustru og hendes datter, som 
begge er født i Ukraine, fik opholdstilladelse i september 2006, så de kunne blive forenet med 
hustruens mor, som også er italiensk statsborger. I oktober 2007, to måneder før 
opholdstilladelserne udløb, blev andrageren gift med sin hustru. De kommunale myndigheder 
har afvist at udstede et opholdskort til familiemedlemmer til en unionsborger (som gælder i 
fem år) til andragerens hustru og hendes datter, men har givet dem en opholdstilladelse, som 
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udløber den 29. april 2010. Derudover har de lokale myndigheder efter datterens fødsel i 
august 2008 afslået at tildele familien det samme børnetilskud som andre italienske familier er 
berettiget til.

Fællesskabslovgivningen indeholder bestemmelser om familiesammenføring i direktiv 
2003/86/EF1 og 2004/38/EF2.

Direktiv 2003/86 finder ikke anvendelse på EU-borgeres familiemedlemmer, hvilket fastslås i 
direktivets artikel 3, stk. 3.

I henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF finder dette direktiv kun anvendelse på 
unionsborgere, 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. 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. Det er således helt 
og holdent op til Italien at fastsætte regler i forbindelse med familiemedlemmer fra 
tredjelandes ret til at slutte sig til italienske statsborgere og til at blive på Italiens område.

Med hensyn til de kompetente italienske myndigheders afvisning af at tildele familien 
børnetilskud skal der mindes om, at EU's kompetence på socialsikringsområdet er begrænset 
til koordinering af medlemsstaternes sociale sikringsordninger. Formålet med denne 
koordinering af de sociale sikringsordninger, som er indeholdt i forordning 1408/713 og 
dennes gennemførelsesforordning 574/72, er at sikre, at de sociale sikringsrettigheder for 
personer, der udøver eller har udøvet deres ret til fri bevægelighed, beskyttes. 
Medlemsstaterne har imidlertid fuld kompetence til at indrette deres sociale sikringsordninger, 
som de ønsker, herunder at bestemme, hvem der er forsikret, hvilke ydelser der ydes, 
ydelsernes størrelse osv.

Da andragerens situation kun vedrører Italien, afgøres tildelingen af børnetilskud udelukkende 
med udgangspunkt i italiensk lovgivning.

Fællesskabet har ingen kompetence i denne sag, og Kommissionen er derfor ikke i stand til at 
gribe ind til fordel for andrageren."

                                               
1 Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring. 
2 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.
3 Rådets forordning (EF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2. 
Forordningen er senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1992/2006 af 18.12.2006, 
EUT L 392 af 30.12.2006, s.1.


