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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1442/2008 af CB, britisk statsborger, og 100 medunderskrivere, om 
negative virkninger på grund af varigheden af Det Forenede Kongeriges 
procedurer i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelser

1. Sammendrag

Andrageren klager over varigheden af Det Forenede Kongeriges procedurer i forbindelse med 
udstedelse af opholdstilladelser til ægtefæller til EU- og EØS-borgere. Ifølge andrageren 
skulle hun vente otte måneder på at få et opholdskort. Andrageren gør opmærksom på de 
mange ulemper, der opstod på grund af de langsommelige procedurer, eftersom hun ikke 
kunne søge job eller forlade Det Forenede Kongerige, da de personlige dokumenter, som var 
vedlagt ansøgningen, blev tilbageholdt af de britiske myndigheder, indtil opholdskortet blev 
udstedt. Andrageren anfører, at de britiske myndigheder ikke overholder den relevante EU-
lovgivning og anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge dette spørgsmål.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"Kommissionens bemærkninger

Ifølge artikel 18 i EF-traktaten har enhver unionsborger  ret til at færdes og 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/EF1 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at 
færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.
                                               
1 EUT L 158 af 30.04.2004, s. 77.
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I henhold til artikel 8, stk. 2, i direktivet skal EU-borgernes opholdsret dokumenteres ved 
udstedelse af et bevis for registrering, som skal udstedes straks. Ifølge artikel 16, stk. 2, i 
direktivet skal EU-borgeres ret til tidsubegrænset ophold fastslås ved udstedelse af et 
dokument, der attesterer tidsubegrænset ophold, og som skal udstedes hurtigst muligt.

I henhold til artikel 10, stk. 1, i direktivet skal retten til ophold for unionsborgeres 
familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, fastslås ved udstedelse af et 
dokument "opholdskort for familiemedlem til en unionsborger" senest seks måneder efter 
indgivelse af ansøgningen. Der udstedes straks kvittering for indgivelse af ansøgningen om 
opholdskort. I henhold til artikel 20, stk. 1, i direktivet skal retten til tidsubegrænset ophold 
for familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, fastslås ved udstedelse af et 
tidsubegrænset opholdskort inden for en frist på seks måneder efter indgivelse af 
ansøgningen.

Med henblik på at opfylde bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF indførte Det Forenede 
Kongerige i 2006 indvandringsbestemmelserne "Immigration (European Economic Area) 
Regulations". Bestemmelserne fra 2006 har på korrekt og fuldstændig vis gennemført 
ovenstående fællesskabsretsakt.

Forsinkelser i udstedelsen af opholdsdokumenter er i strid med fællesskabsretten, hvilket blev 
bekræftet af EF-Domstolen, der fordømte Spanien for i sag C-157/03 Kommissionen mod 
Spanien1 ikke at træffe afgørelse om ansøgningen inden for fristen på seks måneder. 

Ifølge det britiske grænseagentur Border Agency's webside2 behandlede de britiske 
myndigheder i marts 2009 en ansøgning om bevis for registrering, der var indsendt pr. post og 
modtaget inden maj 2008, og ansøgninger om et opholdskort, et tidsubegrænset opholdskort 
og et dokument, der attesterer tidsubegrænset ophold, der var indsendt pr. post og modtaget 
inden februar 2008.

Med hensyn til tilbageholdelse af rejsedokumenter, giver artikel 8, stk. 3, litra a), artikel 8, 
stk. 5, litra a) og artikel 10, stk. 2, litra a) i direktivet, for så vidt angår den gældende 
fællesskabslovgivning om de dokumenter, der skal forevises sammen med ansøgningen om 
opholdstilladelse, Det Forenede Kongerige ret til at forlange forevisning af et gyldigt 
rejsedokument sammen med ansøgningen om en opholdstilladelse. Direktivet indeholder ikke 
bestemmelser om tilbageholdelse af det pågældende originale dokument, indtil der er truffet 
afgørelse om ansøgningen om opholdsbevis/kort.

Medlemsstaterne har ret til at kontrollere rejsedokumenters ægthed. Imidlertid udgør den 
administrative praksis med at tilbageholde de originale rejsedokumenter, indtil der er truffet 
afgørelse om en ansøgning om opholdskort, en ubegrundet hindring for EU-borgernes og 
deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit, og den er i modstrid med 
direktivet, eftersom disse rejsedokumenter i henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, er 
nødvendige for at udøve fællesskabsretten at færdes og opholde sig frit på en anden 
medlemsstats område.

                                               
1 Dom af 14. april 2005 i sagen Kommissionen mod Spanien, Sml. 2005 I, s. 2911.
2 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw



CM\784447DA.doc 3/3 PE426.894

DA

Da Kommissionen desuden havde modtaget over 100 individuelle klager i forbindelse med 
dette spørgsmål, kontaktede den de britiske myndigheder den 19. marts 2009 og bad dem 
informere Kommissionen om alle de foranstaltninger (af lovgivningsmæssig, administrativ og 
organisatorisk art og med hensyn til udvidelse af personale), der vil blive truffet for at 
udstede de begærede opholdsdokumenter til klagerne, for hurtigst muligt at afhjælpe 
forsinkelserne og sikre, at forpligtelserne i henhold til direktiv 2004/38/EF i fremtiden vil 
blive respekteret, og samtidig forelægge en vejledende tidsplan.

Kommissionen afventer stadig svar."


