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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1442/2008, ingiven av CB (bosatt i Storbritannien) och 
undertecknad av ytterligare 100 personer, om negativa effekter till följd av de 
långsamma brittiska förfarandena för att bevilja uppehållstillstånd

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren klagar på de långsamma brittiska förfarandena för att bevilja uppehållstillstånd 
för makar till EU/EES-medborgare. Enligt egen uppgift fick framställaren vänta i 
åtta månader innan hon fick sitt uppehållstillstånd. Framställaren konstaterar att detta 
långsamma förfarande ledde till stora olägenheter, eftersom hon inte kunde söka arbete eller 
lämna Storbritannien då de brittiska myndigheterna behöll de personhandlingar som åtföljde 
ansökan fram till dess att de utfärdade uppehållstillståndet. Framställaren påstår att de 
brittiska myndigheterna inte följer den relevanta gemenskapslagstiftningen och ber 
Europaparlamentet att undersöka denna fråga.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009.

”Kommissionens kommentarer

Varje unionsmedborgare har enligt artikel 18 i EG-fördraget rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och 
villkor som föreskrivs i detta fördrag och i bestämmelserna om genomförande av fördraget. 
De berörda begränsningarna och villkoren återfinns i direktiv 2004/38/EG1 om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
                                               
1 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
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medlemsstaternas territorier.

Enligt artikel 8.2 i direktivet ska EU-medborgares uppehållsrätt styrkas genom ett bevis om 
registrering, som ska utfärdas omedelbart. Enligt artikel 16.2 i direktivet ska EU-medborgares 
permanenta uppehållsrätt fastslås med hjälp av ett dokument som garanterar permanent 
uppehållsrätt och som ska utfärdas snarast möjligt.

Enligt artikel 10.1 i direktivet ska uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar 
som inte är medborgare i en medlemsstat fastslås genom utfärdandet av en handling som 
kallas ”uppehållskort för familjemedlemmar till en unionsmedborgare” senast sex månader 
efter det att ansökan lämnats in. Ett intyg om att ansökan om uppehållskort lämnats in ska 
utfärdas omedelbart. Enligt artikel 20.1 i direktivet ska uppehållsrätten för unionsmedborgares 
familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat fastslås genom utfärdandet av 
ett permanent uppehållskort senast sex månader efter det att ansökan lämnades in.

För att uppfylla bestämmelserna i direktiv 2004/38/EG införde Storbritannien 2006 
invandringsbestämmelserna ”Immigration (European Economic Area) Regulations”. 
Bestämmelserna från 2006 införlivar på ett korrekt och fullständigt sätt ovanstående 
gemenskapslagstiftning.

Dröjsmålen med att utfärda uppehållskort strider mot gemenskapslagstiftningen, vilket 
bekräftats av EG-domstolen, som i målet C-157/03 (kommissionen mot Spanien)1 dömt 
Spanien för att inte ha beslutat om ansökan inom tidsfristen på sex månader.

Enligt den brittiska gränsförvaltningsbyråns (UK Border Agency) webbplats2 behandlade 
brittiska myndigheter i mars 2009 ansökningar om registreringsbevis som kommit in per post 
före maj 2008 och ansökningar om uppehållskort, permanent uppehållskort och en handling 
som styrker permanent uppehållsrätt som kommit in per post före februari 2008.

När det gäller bibehållande av resehandlingar ger artiklarna 8.3 a, 8.5 a och 10.2 a i direktivet 
Storbritannien rätt att kräva att en giltig resehandling förevisas i samband med ansökan om 
uppehållsdokument, i enlighet med tillämplig gemenskapslagstiftning om handlingar som ska 
lämnas in i samband med ansökan om uppehållstillstånd. Direktivet innehåller inte 
bestämmelser om att originalhandlingar ska bibehållas fram till dess att beslut om 
uppehållstillstånd har fattats.

Medlemsstaterna har rätt att kontrollera att resehandlingen är äkta. Den administrativa 
åtgärden att bibehålla originalhandlingar tills beslut om ansökan om uppehållstillstånd har 
fattats utgör dock ett oförsvarligt hinder för EU-medborgares och deras familjemedlemmars 
rätt att fritt röra sig och uppehålla sig och den strider mot direktivet, eftersom dessa 
resehandlingar krävs enligt artiklarna 4.1 och 5.1 i direktivet för att utöva rätten att fritt röra 
sig och uppehålla sig inom en annan medlemsstats territorium.

Då kommissionen dessutom har mottagit över 100 enskilda klagomål i denna fråga 
kontaktade den de brittiska myndigheterna den 19 mars 2009 och bad dem att informera 
kommissionen om alla åtgärder (lagstiftningsmässiga, administrativa, organisatoriska och 

                                               
1 Dom av den 14 april 2005 i målet kommissionen mot Spanien, reg. 2005, s. I-2911.
2 http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/applyingundereuropeanlaw
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personalmässiga) som kommer att vidtas för att utfärda de begärda uppehållsdokumenten till 
de klagande, för att snarast möjligt komma till rätta med eftersläpningarna och se till att 
åtagandena enligt direktiv 2004/38/EG efterlevs i framtiden och samtidigt lägga fram en 
vägledande tidsplan.

Kommissionen väntar fortfarande på svar.”


