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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1095/2003 af Karl-Heinz Korth, tysk statsborger, om problemer i 
forbindelse med opnåelse af opholdstilladelse i Spanien for moderen til hans børn

1. Sammendrag

Andrageren, som i 12 år har levet sammen med en thailandsk statsborger, har nu bosat sig i 
Spanien med deres to børn. Hans partners ansøgning om visum med henblik på at slutte sig til 
sin familie i Spanien er blevet afvist. I henhold til bestemmelserne vedrørende 
familiesammenføring skal hun være gift med faderen til børnene for at kunne få 
opholdstilladelse i Spanien. Andrageren mener, at dette er urimeligt og anakronistisk.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2004.

"Karl Heinz Duthel, en selvstændig tysk statsborger, har bosat sig i Spanien med sine to børn, 
som er tyske statsborgere.

Ifølge de oplysninger, som den pågældende person har forelagt, ønsker hans partner 
(Chulikon Chaosuan), en thailandsk statsborger, som er bosiddende i Tyskland og mor til hans 
børn, at leve sammen med ham i Spanien, men har ikke kunnet opnå tilladelse hertil fra de 
spanske myndigheder.

I betragtning af at andrageren er selvstændig erhvervsdrivende, henhører opholdsretten for 
ham og de personer, som han har forsørgerpligt overfor, under Rådets direktiv 73/148/EØF af 
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21. maj 1973.

I henhold til direktivet har kun familiemedlemmer (først og fremmest ægtefælle og børn) til 
en europæisk statsborger ret til at opholde sig i værtsmedlemsstaten. Andragerens to børn, 
som også er tyske statsborgere, har derfor ret til at opholde sig i Spanien i henhold til 
direktivet.

Moderen til de to børn, som er thailandsk statsborger, er ikke gift med andrageren, Duthel, og 
hendes lange forhold ("lebensgemeinschaf"' i den tyske udgave af andragendet) med ham 
giver hende ikke ret til opholdstilladelse i Spanien, idet kun ægtefæller uanset nationalitet har 
ret til at opholde sig i landet i henhold til direktiv 73/148/EF, derpå nuværende tidspunkt er 
gældende. Dette gælder ikke for Chulikon. Situationen vil ændre sig, når det nye direktiv 
38/2004/EF, der giver ugifte partnere opholdsret under særlige betingelser, gennemføres i den 
nationale lovgivning (medlemsstaternes frist for dette er april 2006).

Det mere generelle problem vedrørende opholdsret for en tredjelandsstatsborger, som er mor 
til en EU-borger, tages på nuværende tidspunkt op til overvejelse i forbindelse med sagen C-
200/02 "Man Lavette Chen, Kunqian Catherine Zhu mod indenrigsministeren". 
Generaladvokatens konklusioner blev offentliggjort den 18. maj 2004. Domstolen har 
imidlertid til dato (august 2004) stadig ikke truffet afgørelse på området.

Kommissionen vil fremsende en yderligere meddelelse i lyset af Domstolens dom."

4. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Den spanske lovgivning er i overensstemmelse med direktiv 2004/38/EF - som blev 
gennemført i spansk lovgivning ved kongeligt dekret Royal Decree 240/2007 - og indeholder 
en omfattende fortolkning af opholdsret til slægtninge i direkte opstigende linje, som 
forsørges af unionsborgeren, som krævet af Domstolen i sagen C-200/02 Kunqian Catherine 
Zhu og Man Lavette Chen mod indenrigsministeren af 19. oktober. 

Desuden giver "Disposición final tercera" i kongeligt dekret 240/2007 den partner, som EU-
statsborgeren har et varigt forhold til, opholdsret i Spanien."


