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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1260/2011 af M.K., russisk statsborger, om uklarheder i Rådets 
direktiv 2003/109/EF om tredjelandsborgeres status som fastboende udlændinge

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at i henhold til Rådets direktiv 2003/109/EF om tredjelandsborgeres 
status som fastboende udlændinge kan en fastboende udlænding opnå ret til at opholde sig i 
andre medlemsstater end den, der har givet vedkommende status som fastboende udlænding, i 
en periode på over tre måneder. Der er imidlertid ikke nogen bestemmelser for en periode på 
under tre måneder, og dette skaber især problemer for fastboende udlændinge i 
medlemsstater, der ikke deltager i Schengen-samarbejdet. Andrageren, der er bosat i Cypern 
og i besiddelse af en tidsubegrænset opholdstilladelse, er derfor tvunget til at søge om visum i 
forbindelse med besøg under 90 dages varighed i andre medlemsstater, hvilket ikke er tilfælde 
for tredjelandsborgere med tidsubegrænset opholdstilladelse, udstedt i medlemsstater, der 
deltager i Schengen-samarbejdet. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at finde en løsning på dette problem.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

”Andrageren anmoder oprindeligt om oplysninger om retten for fastboende udlændinge i EU i 
henhold til Rådets direktiv af 25. november 2003 (2003/109) til at rejse ind og opholde sig i 
op til 90 dage i en anden medlemsstat. I en supplerende skrivelse anmoder han om 
undersøgelse af muligheden for at tillade disse tredjelandsborgere med opholdstilladelse 
udstedt af Cypern at rejse ind i Schengen-området uden visum i betragtning af, at Cypern 
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tillader tredjelandsborgere, der er bosiddende i Schengen-området, at rejse ind og opholde sig 
i Cypern uden et visum i op til 90 dage.

Kommissionen erkender, at andrageren har udpeget en inkonsekvens mellem EU-retsakterne 
vedrørende henholdsvis længere ophold og kortere ophold.

Direktiv 2003/109/EF vedrørende situationen for tredjelandsborgere, der er fastboende 
udlændinge, regulerer kun opholdsretten i de andre medlemsstater. Kapitel III i direktivet 
fastlægger betingelserne og procedurerne for en fastboende udlænding i EU og hans/hendes 
familiemedlemmer med henblik på at rejse ind i og opholde sig i en anden medlemsstat for at 
udøve en økonomisk aktivitet, studere eller andre formål. Direktivet giver ikke fastboende 
udlændinge nogen særlig ret, for så vidt angår ophold indtil tre måneder i andre 
medlemsstater. Direktivet omhandler ikke spørgsmålet om tredjelandsborgere med en 
opholdstilladelse for fastboende udlændinge udstedt af ikke-Schengenmedlemsstater, der 
ønsker at rejse og bevæge sig frit i mindre end tre måneder inden for Schengen-området og 
vice versa (tredjelandsborgere med sådanne tilladelser fra Schengen-medlemsstater og som 
ønsker at rejse ind i en ikke-Schengenmedlemsstat på et kort ophold). Direktivet var således 
blevet vedtaget på grundlag af artikel 63, stk. 3 og 4, i Traktaten (og erstattede artikel 79 i 
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). 

Inden for området Indre anliggender og visa og indvandring i særdeleshed skal der tages 
hensyn til den såkaldte variable geometri: på den ene side er der protokollerne med Det 
Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks holdninger, der er vedføjet traktaten, og på den 
anden side er der de associerede Schengen-landes status. Heraf følger:
- visumpolitikken vedrørende korte ophold og spørgsmålet om anerkendelse af 
opholdstilladelser som svarende til Schengen-visa i forbindelse med kortvarige ophold 
henhører under Schengen-regelsættet, som Det Forenede Kongerige og Irland ikke deltager i;

- Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein er som associerede Schengen-lande bundet af de 
retsakter, der udgør en udvikling af Schengen-regelsættet som f.eks. "visumreglerne";

- når det drejer sig om retsakter inden for indvandringspolitik (som f.eks. direktivet om status 
for tredjelandsborgere, som er fastboende), er disse fire associerede lande ikke bundet. 
Endvidere har Det Forenede Kongerige og Irland på dette område "opt-in"-muligheder 
(hvilket ikke er tilfældet vedrørende "Schengen-visumreglerne"), men de har ikke brugt dem; 
Danmark har ikke nogen "opt in"-mulighed. 

I henhold til artikel 21 i konventionen om gennemførelsen af Schengen-aftalen kan "ikke-EU-
borgere eller tredjelandsborgere", som har en gyldig opholdstilladelse eller visum som 
fastboende udlænding udstedt af én af medlemsstaterne, på grundlag af denne tilladelse eller 
et gyldigt rejsedokument rejse frit i op til tre måneder inden for en given periode på seks 
måneder inden for de andre medlemsstaters områder, forudsat at de opfylder 
indrejsebetingelserne, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 562/2006 (Grænsekodeks). For så 
vidt angår Cypern, vil denne artikel i henhold til tiltrædelsesakten af 2003 først blive gensidig 
anvendelig mellem Cypern og Schengen-medlemsstaterne efter Cyperns fulde tiltrædelse af 
Schengen. Dette er en følge af den såkaldte gennemførelse i to etaper af Schengen-regelsættet 
i de tiltrådte medlemsstater. 

På den anden side burde Cypern, også på grundlag af tiltrædelsesakten af 2003, fra datoen for 
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dens EU-tiltrædelse, anvende Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, som fastlægger den liste 
over tredjelande, hvis borgere skal have visum, når de krydser de eksterne grænser, og de 
lande, hvis borgere er fritaget fra dette krav.

Resultatet heraf er, at borgere fra tredjelande, der er opført i bilag 1 i forordningen (som f.eks. 
Rusland) i princippet bør ansøge om et cypriotisk visum, uanset om de har en gyldig 
opholdstilladelse udstedt af en Schengen-medlemsstat. 

Kommissionen er klar over, at Cypern accepterer opholdstilladelse udstedt af Schengen-stater 
som svarende til deres egne visa til kortere ophold på op til tre måneder. Ikke desto mindre er 
der stadig ikke noget retsgrundlag, der forpligter Schengen-medlemsstaterne til at anerkende 
cypriotiske opholdstilladelser som svarende til deres Schengen-visa for kortere ophold af højst 
tre måneder.

På baggrund af ovennævnte punkter vedrører det "hul", som andrageren har fundet frem til, 
indehavere af opholdstilladelser til fastboende udlændinge udstedt af Cypern i forbindelse 
med Schengen-medlemsstaterne (med undtagelse af Denmark og Schengen-deltagerne).

Men set fra et praktisk synspunkt skal det nævnes, at en opholdstilladelse udstedt til en 
fastboende udlænding i overensstemmelse med 2003/109 skal betragtes som et vigtigt 
bevisdokument ved behandlingen af ansøgningen om et Schengen-visum. Jf. artikel 5 i 
direktivet kan tilladelsen f.eks. godtgøre, at indehaveren har stabile og regelmæssige 
ressourcer til at forsørge sig selv, hvilket også tages i betragtning, når der træffes afgørelse om 
en ansøgning til kortvarigt ophold. Derfor er der i praksis ikke nogen praktiske konsekvenser 
på trods af det komplicerede juridiske spørgsmål vedrørende den såkaldte "variable 
geometri", som udledes direkte af traktaterne. 

På nuværende tidspunkt er Kommissionen ikke opmærksom på større problemer, når 
indehavere af opholdstilladelser til fastboende udlændinge udstedt af Cypern ansøger om 
Schengen-visum. Der er hidtil ikke modtaget nogen klager vedrørende dette spørgsmål.

Kommissionen erkender den manglende konsekvens, der er påpeget af andrageren, især at en 
fastboende udlænding i overensstemmelse med Rådets direktiv 2003/109/EF erhverver ret til 
at opholde sig på andre medlemsstaters territorium, som bevilgede ham/hende status som 
fastboende udlænding for en periode på over tre måneder, mens en lille del af de fastboende 
udlændinge i EU (borgere i tredjelande med visumpligt, der er fastboende udlændinge i EU 
med opholdstilladelse udstedt af Cypern) er nødt til at indhente et Schengen-visum med 
henblik på indrejse og ophold på under tre måneder i det Schengen-land, de ønsker at besøge. 

Kommissionen understreger, at der hidtil ikke har været noget retsgrundlag, der forpligter 
Schengen-medlemsstaterne til at anerkende cypriotiske opholdstilladelser, som svarer til deres 
visa til kortvarige ophold i Schengen.

Herudover er Kommissionen i øjeblikket ikke opmærksom på alvorligere problemer, når 
indehavere af opholdstilladelser for fastboende udlændinge udstedt af Cypern ansøger om 
Schengen-visum. EU-tilladelsen for fastboende udlændinge, der er udstedt i 
overensstemmelse med direktiv 2003/109, skal betragtes som et værdifuldt bevisdokument i 
forbindelse med visumproceduren."


