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Om: Andragende 1585/2010 af V.T., italiensk statsborger, om hendes rettigheder som 
EU-borger i Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren er italiener, men bor og arbejder i Det Forenede Kongerige. Hun har fast arbejde 
og har fået permanent opholdstilladelse. Da hendes ægtefælle ansøgte om studiefinansiering, 
blev denne i første omgang bevilget ham af den pågældende instans, men denne beslutning 
blev senere trukket tilbage med den begrundelse, at andrageren har permanent ophold i Det 
Forenede Kongerige. I henhold til den pågældende instans betragtes hun dermed som borger i 
Det Forenede Kongerige og ikke som EU-borger med ophold i Det Forenede Kongerige. 
Dette betyder, at hendes ægtefælle ikke kommer i betragtning til den ansøgte 
studiefinansiering. Andrageren mener, at denne argumentation ikke er korrekt og er i strid 
med direktiv 2004/38/EF om retten til fri bevægelighed og frit ophold på medlemsstaternes 
territorium for EU-borgere og deres familiemedlemmer. Hun anmoder Europa-Parlamentet 
om en afklaring. Indstillinger 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Andrageren, som er italiensk statsborger og har boet og arbejdet i Det Forenede Kongerige 
siden 2001, klager over, at de britiske myndigheder har afvist at give hendes ægtefælle 
studiestøtte med den begrundelse, at de britiske myndigheder betegnede hendes britiske 
opholdsstatus som "tilladelse til ubegrænset ophold" og ikke permanent ophold i henhold til 
EU-lovgivningen om EU-borgeres frie bevægelighed.
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Kommissionens bemærkninger

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med 
de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og de tilhørende 
gennemførelsesbestemmelser. 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. 

Som fastsat i artikel 24, stk. 2, i direktivet er medlemsstaten ikke forpligtet til, forud for 
erhvervelse af ret til tidsubegrænset ophold, at yde studiestøtte i form af stipendier eller lån, til 
andre personer end arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer, der har bevaret 
denne status, samt deres familiemedlemmer.

Da andrageren arbejder i Det Forenede Kongerige, har hendes ægtefælle ret til den britiske 
studiestøtte uden begrænsninger.

Konklusioner

I henhold til Kommissionens oplysninger er de britiske regler om studiestøtte i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen. Da andragendet synes at være et enkeltstående 
tilfælde, hvor de britiske myndigheder har anvendt EU-regler forkert, vil det være mest 
effektivt at rette henvendelse til SOLVIT-netværket. SOLVIT er et onlinenetværk til 
problemløsning, hvor EU's medlemsstater i fællesskab forsøger at finde en pragmatisk løsning 
på problemer, der skyldes, at en offentlig myndighed ikke anvender lovgivningen om det 
indre marked korrekt. SOLVIT-centrene er en del af den nationale forvaltning og har til 
opgave at finde konkrete løsninger på konkrete problemer i løbet af kun ti uger. SOLVIT 
arbejder gratis. 

Hvis problemet forbliver uløst, eller hvis andrageren mener, at den foreslåede løsning er 
uacceptabel, har hun ret til at indgive en formel klage1 til Kommissionen."

                                               
1 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.


