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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1441/2009 af Alwin Jung, tysk statsborger, om forskelsbehandling af 
tyske statsborgere i forhold til andre EU-borgere, som bor i Tyskland, med hensyn 
til familiesammenføring

1. Sammendrag

Andrageren er bosiddende i den medlemsstat, hvor han er statsborger. Han er derfor ikke 
omfattet af direktiv 2004/38/EF om retten til fri bevægelighed for EU-borgere, som ikke er 
bosiddende i den medlemsstat, hvor de er statsborgere. Ifølge tysk lov skal hans thailandske 
hustru bestå en sprogprøve for at få udstedt et visum, så hun kan blive forenet med ham i 
Tyskland, et krav, der ikke gælder for EU-borgere, som er omfattet af direktiv 2004/38/EF. 
Han mener, at dette udgør et tilfælde af forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren, en tysk statsborger, der er bosiddende i Tyskland, klager over, at hans 
thailandske hustru ifølge tysk lov skal bestå en sprogtest for at få udstedt et visum, så hun kan 
blive forenet med ham i Tyskland.

Bestemmelserne vedrørende familiesammenføring er i henhold til fællesskabslovgivningen 
fastlagt i direktiv 2003/86/EF1 og direktiv 2004/38/EF1.

                                               
1 Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring.
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Direktiv 2003/86/EF finder ikke anvendelse på EU-borgeres familiemedlemmer, hvilket 
fastslås i direktivets artikel 4, stk. 3.

I henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF finder dette direktiv anvendelse på 
unionsborgere, der rejser til eller tager ophold i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende er statsborger. Bestemmelserne om fri bevægelighed gælder også for EU-
borgere, som vender tilbage til deres hjemland efter faktisk og reelt at have opholdt sig i en 
anden medlemsstat2.

Unionsborgere, som ikke falder ind under direktivets anvendelsesområde, kan ikke drage 
fordel af de rettigheder, som er tildelt unionsborgere, som har udøvet deres ret til fri 
bevægelighed. Da der ikke findes gældende fællesskabslovgivning på området, er det helt og 
holdent op til de tyske myndigheder at fastsætte regler i forbindelse med familiemedlemmer 
fra tredjelandes ret til at slutte sig til og ledsage sine egne statsborgere.

                                                                                                                                                  
1 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.
2 Sag C-370/90 Singh og sag C-291/05 Eind.


