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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0451/2011 af Noel Dolan, irsk statsborger, om problemer med 
familiesammenføring mellem en person med bopæl i en medlemsstat, hvor 
vedkommende er statsborger, og en tredjelandsstatsborger

1. Sammendrag

Andrageren, der er irer, har giftet sig med en bolivianer i Spanien. Parret ansøgte om et "EU 
Family Card", men fik afslag af de irske myndigheder, da ægtefællen ikke opfyldte 
bopælsbetingelserne i henhold til direktiv 2004/38/EF. Han hævder, at der sker 
forskelsbehandling af EU-borgere, idet de behandles forskelligt, afhængigt af om de er 
statsborgere eller ej i den medlemsstat, de bor i.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andrageren, der er irsk statsborger og er gift med en bolivianer, klager over omvendt 
forskelsbehandling af irske statsborgere fra de irske myndigheders side med hensyn til de 
irske statsborgeres ret til at leve sammen med deres familiemedlemmer fra lande uden for EU 
i Irland.

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), 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 i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser kan findes 
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i direktiv 2004/38/EF1.

I henhold til artikel 3, stk. 1, i direktivet finder dette direktiv kun anvendelse på 
unionsborgere, der rejser til eller tager ophold i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende er statsborger, samt familiemedlemmer, der ledsager unionsborgeren eller 
slutter sig til denne. 

EU-borgere, der er bosiddende i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, kan ikke drage 
fordel af de rettigheder, der gælder for unionsborgere, som har benyttet sig af ovennævnte 
rettighed og er flyttet til en anden medlemsstat. EU-Domstolen har imidlertid udvidet denne 
fordelagtige behandling til også at omfatte unionsborgere, som vender tilbage til deres 
medlemsstat efter at have udøvet deres ret til at opholde sig frit i en anden medlemsstat2, samt 
unionsborgere, der har udøvet deres rettigheder, som er nedfældet i traktaten, i en anden 
medlemsstat uden at være bosat i den pågældende medlemsstat3 (f.eks. ved at udføre 
tjenesteydelser i en anden medlemsstat uden at være bosat i medlemsstaten).

Med henblik på at bistå medlemsstater, som er bekymret over et eventuelt misbrug af denne 
retspraksis i forbindelse med en korrekt anvendelse af disse regler, udstedte Kommissionen 
retningslinjer i juli 20094. Kommissionen erkendte, at misbrug af EU-lovgivning om fri 
bevægelighed også kan forekomme, når EU-borgere, der i deres oprindelsesland ikke kan 
blive sammenført med deres familiemedlemmer fra lande uden for EU, fordi anvendelsen af 
nationale indvandringsregler forhindrer dette, flytter til en anden medlemsstat med det ene
formål at omgå den nationale lovgivning, som forhindrede familiesammenføringen, ved at 
påberåbe sig deres rettigheder i henhold til EU-retten, når de vender tilbage til hjemlandet.

Kommissionen oplyste, at de faktorer, der gør det muligt at skelne mellem korrekt anvendelse 
og misbrug af EU-retten, bør baseres på vurderingen af, hvorvidt EU-borgerne og deres 
familiemedlemmer reelt og effektivt har udøvet EU-rettighederne i den medlemsstat, som de 
vender hjem fra. I så fald er EU-borgerne og deres familiemedlemmer beskyttet af EU-retten 
om fri bevægelighed for personer. Denne vurdering kan imidlertid kun foretages på et 
individuelt grundlag.

I nyere retspraksis har Domstolen imidlertid undersøgt spørgsmålene vedrørende den 
opholdsret, som kan opnås af familiemedlemmer, som ikke er statsborgere i en medlemsstat, 
til EU-borgere, der er bosiddende i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, via de 
sidstnævntes unionsborgerskab.

I Ruiz Zambrano-dommen5 fastslog Domstolen, at artikel 20 i TEUF, ifølge hvilken enhver, 
der er statsborger i en medlemsstat, har unionsborgerskab, er til hinder for nationale 
foranstaltninger, der har den virkning, at unionsborgere reelt fratages den effektive nydelse af 
kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved deres status som unionsborgere. Af 
                                               
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 
30.4.2004, s. 77.

2 Domstolens domme af 7. juli 1992 i sag C-370/90 Singh (Sml. 1992, s. I-4265) og af 11. december 
2007 i sag C-291/05 Eind (Sml. 2007, s. I-10719).

3 Domstolens dom af 11. juli 2002 i sag C-60/00 Carpenter (Sml. 2002, s. I-6279).
4 KOM(2009)0313.
5 Domstolens dom af 8. marts 2011 i sag C-34/09 Ruiz Zambrano (endnu ikke offentliggjort).
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denne bestemmelse kan der således udledes en ret til ophold i en medlemsstat for forældre, 
der ikke er unionsborgere, til mindreårige forsørgelsesberettigede børn, som er unionsborgere, 
idet disse børn ellers ville være tvunget til at forlade Unionens område og således blive 
frataget den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som er knyttet til deres status 
som unionsborgere. 

I Dereci-dommen belyste Domstolen yderligere den regel, som den havde udstukket i Ruiz-
Zambrano-dommen, idet den erklærede, at dette kriterium har en ganske særlig karakter, da 
det vedrører situationer, hvor en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en 
statsborger i en medlemsstat, undtagelsesvis ikke kan nægtes en opholdsret, idet den effektive 
virkning af det unionsborgerskab, som tilkommer sidstnævnte statsborger, ellers ville blive 
bragt i fare.

Domstolen anførte endvidere, at den omstændighed alene, at det for en statsborger i en 
medlemsstat af økonomiske årsager eller for at bevare familieenheden på Unionens område 
måtte forekomme ønskværdigt, at medlemmer af hans familie, som ikke er statsborgere i en 
medlemsstat, kan opholde sig med ham på Unionens område, ikke i sig selv er tilstrækkeligt 
til, at det må antages, at unionsborgeren nødsages til at forlade Unionens område, hvis en 
sådan ret ikke tildeles. 

Endvidere anførte Domstolen, at de nationale myndigheder eller domstole fra sag til sag burde 
vurdere, om nægtelsen af at indrømme en opholdsret udgør et indgreb i retten til respekt for 
privatliv og familieliv i henhold til artikel 7 i EU's charter om grundlæggende rettigheder i 
situationer, som er omfattet af EU-lovgivningen, og i henhold til artikel 8 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention, når EU-lovgivningen ikke finder anvendelse. 

I andragerens sag kan det ikke uden videre afgøres, om hans ægtefælle ifølge Domstolens 
retspraksis ville få opholdsret i Irland. Andragerens sag skal vurderes af de irske myndigheder 
og de irske domstole, som anvender EU-lovgivning, som fortolket af Domstolen.

Anvendelsesområdet for Zambrano-reglen afprøves i øjeblikket i sager, der verserer ved 
Domstolen, som er det eneste organ, der kan give en autoritativ fortolkning af EU-
lovgivningen.

Konklusion

I lyset af, at enhver rettighed i medfør af Domstolens ovennævnte retspraksis er yderst 
afhængig af en vurdering af den enkelte ansøgers personlige situation, bør andrageren 
indbringe sin sag for de irske myndigheder og de irske domstole."

                                               
1 Domstolens dom af 15. november 2011 i sag C-256/11 Dereci (endnu ikke offentliggjort).


