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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0436/2009 af R. L., albansk statsborger, om de italienske 
myndigheders påståede manglende overholdelse af bestemmelserne i Rådets 
direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at bestemmelserne i den italienske lov om familiesammenføring (Bossi-
Fini-loven nr. 189 fra 2002) er i modstrid med ånden og bogstavet i Rådets direktiv 
2003/86/EF om ret til familiesammenføring. Andrageren henviser navnlig til direktivets 
artikel 4, stk. 2, hvori det hedder, at medlemsstaterne kan tillade indrejse og ophold for 
førstegradsslægtninge i lige opstigende linje til referencepersonen eller dennes ægtefælle, hvis 
slægtningene forsørges af disse og ikke har den nødvendige familiemæssige støtte i 
hjemlandet. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Andrageren rejser nogle spørgsmål, der vedrører gennemførelsen af direktiv 2003/86/EF om 
ret til familiesammenføring i Italien. Andrageren henviser specifikt til den italienske lovs 
manglende overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i direktivet om familiesammenføring.

Direktiv 2003/86/EF blev gennemført med det italienske lovdekret nr. 5 af 8/01/2007 og 
efterfølgende med det italienske lovdekret nr. 160 af 3/10/2008, som ændrer lovdekret nr. 286 
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af 25/07/1998 (den sammenfattende lov om bestemmelserne for indvandring og udlændinges 
forhold, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero).

Andrageren henviser til artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2003/86/EF om ret til 
familiesammenføring, hvor der står følgende:

2. Medlemsstaterne kan, hvis kravene i kapitel IV er opfyldt, ved lov eller administrative 
bestemmelser tillade indrejse og ophold i henhold til dette direktiv for følgende 
familiemedlemmer:

(a) førstegradsslægtninge i lige opstigende linje til referencepersonen eller dennes 
ægtefælle, hvis slægtningene forsørges af disse og ikke har den nødvendige 
familiemæssige støtte i hjemlandet;

I henhold til denne bestemmelse kan medlemsstaterne foruden kernefamilien medregne 
forældre, som referencepersonen forsørger, som familiemedlemmer, "hvis kravene i kapitel 
IV er opfyldt". Når medlemsstaterne beslutter at give denne mulighed, er det således 
standardbetingelserne i direktivet, der er gældende.
Italien har besluttet at gøre brug af denne mulighed. I artikel 1, stk. a) og d), i Italiens 
lovdekret nr. 160 af 3/10/2008, som trådte i kraft den 5. november 2008, står der følgende:

«Udlændinge kan anmode om familiesammenføring for følgende familiemedlemmer:

d) forældre, der forsørges, såfremt de ikke har andre børn i oprindelses- eller 
hjemlandet, eller forældre over 65 år, såfremt de andre børn ikke har mulighed for at 
forsørge dem som følge af dokumenterede, alvorlige helbredsproblemer.»

Denne bestemmelse vedrører kort sagt førstegradsslægtninge i lige opstigende linje, som 
ikke har andre sønner/døtre i oprindelseslandet, eller som er over 65 år, og hvis 
sønner/døtre ikke har mulighed for at forsørge dem som følge af dokumenterede, alvorlige 
helbredsproblemer.

I betragtning af de skønsbeføjelser, som medlemsstaterne har, når de omsætter denne 
fakultative bestemmelse til national lovgivning, er Kommissionen af den opfattelse, at artikel 
1, stk. a) og d), i Italiens lovdekret nr. 160 af 3/10/2008 ikke er i strid med artikel 4, stk. 2, 
litra a), i direktiv 2003/86/EF om ret til familiesammenføring."


