
CM\794524DA.doc PE 419.991 v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

26.10.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0118/2008 af Janett Burton, britisk statsborger, om gennemførelse af 
direktiv 2003/109/EF om tredjelandsborgeres status som fastboende udlænding

1. Sammendrag

Andrageren er arbejdsgiver for en tredjelandsborger, der har arbejdet for hende som 
husassistent, og som har boet i Cypern i de sidste ni år. I svaret på hendes ansøgning om en 
opholdstilladelse som fastboende udlænding, modtog andrageren et brev, hvori det fremgik, at 
husassistenten ville have ret til en opholdstilladelse som fastboende udlænding, når den 
relevante lov trådte i kraft. Loven trådte i kraft, men andrageren læste imidlertid i avisen, at 
den cypriotiske højesteret havde besluttet, at husassistenter ikke ville få ret til 
opholdstilladelser som fastboende udlænding. Andrageren mener, at hendes rettigheder som 
europæisk borger og arbejdsgiver er blevet tilsidesat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

Andrageren ansøgte om status som fastboende udlænding i Cypern på vegne af en 
husassistent fra et tredjeland. Husassistenten har i løbet af de sidste ni år arbejdet lovligt for 
andrageren i Cypern, men har endnu ikke (dvs. på tidspunktet for andragendet) opnået denne 
status. Andrageren mener, at hendes rettigheder som arbejdsgiver er blevet tilsidesat.

I henhold til direktiv 2003/109/EF har en tredjelandsborger, som har opholdt sig lovligt og 
uafbrudt i en medlemsstat i fem år, ret til at få status som fastboende udlænding i en 
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medlemsstat, såfremt visse forhold er opfyldt, herunder at vedkommende har en fast, 
regelmæssig indtægt og en sygeforsikring.

Jf. direktivets artikel 3, stk. 1 finder dette anvendelse på "tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig lovligt på en medlemsstats område". Jf. stk. 2, litra e), i samme bestemmelse 
dækker direktivet bl.a. ikke personer, der "har taget ophold af årsager, der udelukkende er af 
midlertidig karakter, f.eks. arbejde som au pair eller sæsonarbejder, som lønmodtager 
udstationeret af en tjenesteyder med henblik på grænseoverskridende tjenesteydelser eller som 
leverandør af grænseoverskridende tjenesteydelser, eller hvis opholdstilladelsen formelt er 
blevet begrænset". 

Cypern har oplyst, at landet gennemførte det pågældende direktiv i den nationale lovgivning i 
februar 2007. Direktivets artikel 3, stk. 2, litra e), blev ændret ved artikel 18G, stk. 2, i loven 
om udenlandske statsborgere og indvandring. Sidstnævnte fastsætter, at bestemmelserne 
vedrørende tildelingen af status som fastboende udlænding "ikke finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere, som (...) har taget ophold i landområder, der er kontrolleret af 
republikkens regering, af årsager, der udelukkende er af midlertidig karakter, f.eks. arbejde 
som au pair eller sæsonarbejder, som lønmodtager udstationeret af en tjenesteyder med 
henblik på grænseoverskridende tjenesteydelser eller som leverandør af grænseoverskridende 
tjenesteydelser, eller hvis opholdstilladelsen formelt er blevet begrænset, hvad angår dens 
gyldighedsperiode".

Den cypriotiske højesteret fastslog i sin dom af 21. januar 2008, at tilfældet, hvor en 
husassistent, som lovligt rejste ind i Cypern i 2000, og hvis opholdstilladelse var blevet 
forlænget indtil 2004 med bemærkningen "endelig" og igen indtil 2006 med bemærkningen 
"endelig, kan ikke forlænges", og som havde søgt om opholdstilladelse som fastboende 
udlænding i 2006, var omfattet af undtagelsen "formelt er blevet begrænset, hvad angår dens 
gyldighedsperiode", og afviste muligheden for at appellere myndighedernes afgørelse om ikke 
at give status som fastboende udlænding.

I juli 2008 anmodede Kommissionen de cypriotiske myndigheder om oplysninger vedrørende 
den praktiske anvendelse af de ovennævnte nationale regler, herunder statistiske oplysninger 
om antallet af udstedte "formelt begrænsede" opholdstilladelser, samt hvor mange 
tredjelandsborgere der af Cypern har fået status som fastboende udlændinge.  Da der i svaret 
fra oktober 2008 blev rejst supplerende spørgsmål, blev en ny anmodning om tilvejebringelse 
af yderligere oplysninger sendt til de cypriotiske myndigheder den 20. januar 2009 med en 
svarfrist på to måneder.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2009.

Da der ikke var modtaget et svar fra Cypern på Kommissionens anmodning af 20. januar 2009 
inden for den givne frist, fremsendte Kommissionen den 10. juni en formel påmindelse, hvori 
den bad Cypern behandle sagen snarest. De cypriotiske myndigheder fremsendte supplerende 
oplysninger den 26. juni 2009.

De cypriotiske myndigheder gav i deres svar følgende statistiske oplysninger (status oktober 
2008):
- Antal udstedte opholdtilladelser, der er blevet formelt begrænset: 33.543 (ud af i alt 
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58.131 opholdstilladelser).
- Varigheden af opholdstilladelsesindehavernes ophold: 21 % af 
opholdstilladelsesindehaverne (12.207) har opholdt sig i Cypern i fem år eller derover. 12 % 
af disse 1.468) er blevet udelukket fra at gøre krav på status som fastboende udlænding på 
basis af ovenstående dom, bl.a. fordi de er beskæftiget som husassistenter med tilladelse til 
midlertidigt ophold. 
- Antal tredjelandsstatsborgere, som Cypern har tildelt status som fastboende 
udlænding: 9 personer).

Kommissionen er af den opfattelse, at en national lovgivning, der udelukker 
opholdstilladelser, som er tidsmæssigt begrænsede, ikke er uforenelig med artikel 3, stk. 2, 
litra e), i direktiv 2003/109/EF. En national praksis, som består i fornyelse af sådanne 
midlertidige opholdstilladelser ud over den femårige periode, ville dog være problematisk.
Hensigten med denne bestemmelse er ikke at tillade flere på hinanden følgende forlængelser 
af opholdstilladelsers gyldighed for perioder på under fem år ad gangen, en praksis, der 
udelukker tredjelandsstatsborgere fra muligheden for at opnå status som fastboende 
udlænding, på trods af at de har haft lovligt og vedvarende ophold i mere end fem år.

I den forbindelse oplyste de cypriotiske myndigheder over for Kommissionen, at der gives 
tilladelse til meget få forlængelser ud over femårsperioden til den personkategori, som falder 
ind under ovennævnte 12 %, og i så fald kun af særlige grunde knyttet til personlige forhold 
som f.eks. sygdomsrelaterede eller familiemæssige årsager.


