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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1178/2009 af V.S., ukrainsk statsborger, om problemer med at 
påberåbe sig rettighederne i henhold til direktiv 2003/109/EF om 
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding

1. Sammendrag

Andrageren, der er ukrainsk statsborger, havde boet i Spanien i 14 år, inden han for nylig 
flyttede til Tyskland af erhvervsmæssige årsager. I henhold til direktiv 2003/109/EF har han 
ret til frit at rejse til en anden medlemsstat med sin familie. De tyske myndigheder anerkender 
imidlertid ikke hans permanente opholdstilladelse fra Spanien, "permiso de residencia 
permanente", da den ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2003/109/EF. 
Ifølge myndighederne skal opholdstilladelsen benævnes "permiso de larga duración CE". 
Andrageren var derfor nødsaget til at ansøge om et arbejds- og opholdsvisum for 
tredjelandsstatsborgere, der har begrænset gyldighed, og som ikke giver ham ret til at medtage 
sin familie til Tyskland. Spanien er tre år bagud med gennemførelsen af EU-lovgivningen, og 
som konsekvens heraf befinder andrageren sig i en meget vanskelig situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren er ukrainsk statsborger, der havde boet i Spanien i 14 år, inden han for nylig 
flyttede til Tyskland af erhvervsmæssige årsager. Han ønsker at få sin moder og broder med 
sig til Tyskland, men de tyske myndigheder anerkender imidlertid ikke hans permanente 
opholdstilladelse fra Spanien, "permiso de residencia permanente", da den ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2003/109/EF. Andrageren var som følge 
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heraf nødsaget til at ansøge om et arbejds- og opholdsvisum for tredjelandsstatsborgere, der 
ikke giver ham ret til at få sin familie til Tyskland. 

De spanske myndigheder bestrider ikke, at andrageren opfylder kravene i henhold til direktiv 
2003/109 om tildeling af status som fastboende udlænding i Spanien. 

Da Spanien var sen til at gennemføre EU-lovgivning, har landet ikke kunnet udstede den 
korrekte tilladelse i henhold til direktivet om status af fastboende udlænding ("residente de 
larga duracion-CE"), og Spanien udstedte i stedet en "permiso de residencia permanente", der 
giver fastboende udlændinge ret til at bosætte sig i andre medlemsstater.

Som følge af den manglende tilladelse med status af fastboende udlænding fra Spanien 
ansøgte andrageren (og fik udstedt) et midlertidig arbejds- og opholdsvisum til Tyskland og 
har derfor ikke ret til at ansøge om familiesammenføring i henhold til direktiv 2003/109 om 
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (artikel 16 i direktivet: hvis 
familien allerede levede sammen i den første medlemsstat, har de familiemedlemmer, der 
opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2003/86/EF, ret til at ledsage eller slutte sig 
til den fastboende udlænding i den anden medlemsstat).

De pågældende familiemedlemmer i dette tilfælde er imidlertid andragers moder og yngre 
broder (der stadig bor i Spanien). Da artikel 4 kun er bindende for så vidt angår 
kernefamiliemedlemmer (ægtefælle/mindreårige børn) og frivillig for så vidt angår andre 
familiemedlemmer (direkte slægtninge i opstigende linje; søskende nævnes ikke), har 
andrageren selv som indehaver af en tilladelse med status af fastboende udlænding ikke ret til 
familiesammenføring, men denne beslutning træffes af den pågældende medlemsstat. 

Konklusion

Spanien har for nylig vedtaget en lov til gennemførelse af dette og andre direktiver. 
Kommissionen vil skriftlig anmode Spanien om at bekræfte, at landet reelt nu udsteder de 
rette tilladelser efter ansøgning fra tredjelandsborgere med status af fastboende udlænding i 
overensstemmelse med kravene."

4. Kommissionens yderligere svar, modtaget den 2. september 2010. 

I forbindelse med dens meddelelse af 25. marts 2010 har Kommissionen modtaget bekræftelse 
fra de spanske myndigheder om, at Spanien nu udsteder de rigtige tilladelser efter ansøgning 
fra fastboende udlændinge fra tredjelande, som opfylder betingelserne.


