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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0709/2009 af Pablo Vicente Salinas, italiensk statsborger, om påstået 
forskelsbehandling vedrørende hans stedsøns opholdsrettigheder

1. Sammendrag

Andrageren er italiensk statsborger, men har fast bopæl i Spanien med sin kone, deres fælles 
søn og hans kones søn, som han har forældremyndighed over. Andrageren påstår, at de 
spanske myndigheder ved at nægte hans stedsøn, som har opholdstilladelse i Spanien, retten 
til at arbejde, bryder Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres 
og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, 
især artikel 23 om tilknyttede rettigheder, hvor det fastsættes, at "Unionsborgeres 
familiemedlemmer, som har ret til ophold eller ret til tidsubegrænset ophold i en medlemsstat, 
har uanset nationalitet ret til dér at tage arbejde eller nedsætte sig som selvstændige 
erhvervsdrivende". Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind og sikre, 
at de spanske myndigheder overholder den gældende EU-lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Andrageren, en italiensk statsborger, som har fast bopæl i Spanien, klager over, at det 
spanske opholdskort, der er udstedt til hans 24-årige søn, for hvem han har forsørgerpligt, 
viser, at han ikke har lov til at arbejde i Spanien. Andrageren mener, at denne begrænsning er 
i strid med direktiv 2004/38/EF1.

I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
                                               
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, EUT L 158 af 30. april 
2004, s. 77.
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opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der 
er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive 
begrænsninger og betingelser findes i direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

I direktivets artikel 23 fastsættes det, at familiemedlemmer til en EU-borger, som har 
(permanent) opholdsret i en medlemsstat, kan være arbejdstagende eller udøve selvstændigt 
erhverv i den pågældende medlemsstat. Det bestemmes i direktivets artikel 2, stk. 2, litra c), at 
“familiemedlem” i forbindelse med direktivet betyder direkte efterkommere, som ikke er fyldt 
21 år, eller som forsørges af unionsborgeren.

Med henblik på at opfylde bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF har Spanien indført 
kongeligt dekret nr. 240/2007 af 16. februar om retten til at færdes og opholde sig frit i 
Spanien for borgere i EU's medlemsstater og andre EFTA-lande.

Artikel 3, stk. 2 i det kongelige dekret indeholder bestemmelse om, at de personer, der er 
inkluderet i dekretets anvendelsesområde, med undtagelse af direkte efterkommere over 21, 
over for hvem der består forsørgerpligt, og slægtninge i ret opstigende linje over for hvem der 
består forsørgerpligt i henhold til dekretets artikel 2, litra d), kan være arbejdstagende eller 
udøve selvstændigt erhverv og levere tjenesteydelser på samme betingelser som spanske 
statsborgere.

Kommissionen har allerede registreret en officiel klage under reference 2008/4162, hvori det 
hævdes, at artikel 3, stk. 2 i det kongelige dekret udelukker EU-borgeres direkte 
efterkommere over 21, som de forsørger, og slægtning i ret opstigende linje, som de forsørger, 
fra retten til at arbejde i Spanien.

Direktivets artikel 23 henviser ikke til en sådan begrænsning og giver alle familiemedlemmer 
ret til at arbejde. Gennemførelsen af direktivet i spansk lovgivning lader til at være mere 
restriktiv end fællesskabslovgivningen ved at tilføje yderligere betingelser til udøvelsen af 
fællesskabsrettighederne.

Denne sag vil snarest blive taget op med de spanske myndigheder."

4. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Kommissionen har rejst denne sag over for de spanske myndigheder i forbindelse med 
bilaterale drøftelser om gennemførelsen af direktiv 2004/38/EF.

Problemet er omsider blevet løst af den spanske højesteret ("Tribunal Supremo"). Således har 
den spanske højesteret i en dom af 1. juni 2010 (offentliggjort i Spaniens officielle tidende 
(BOE) den 3. november 2010) annulleret forbuddet mod at tage arbejde eller nedsætte sig 
som selvstændig erhvervsdrivende for forsørgelsesberettigede efterkommere, der er fyldt 21 
år."


