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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2221/2013 af Uwe Rutter, tysk statsborger, om 
opholdstilladelse til hans thailandske hustru

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger. Han blev gift i Danmark med en thailandsk kvinde, som kom 
til Tyskland i kraft af et Schengenvisum, der var gyldigt i 90 dage, og som var blevet udstedt 
til hende af den tyske ambassade i Bangkok. Efter brylluppet ansøgte andragerens hustru om 
opholdstilladelse i Tyskland. Dette blev afvist af de tyske myndigheder, eftersom hun havde 
opgivet falske oplysninger i hendes visumansøgning. På baggrund heraf kunne hun sågar 
blive udvist. Andrageren hævder endvidere, at vielsen, som fandt sted i Danmark, ikke 
anerkendes af de tyske myndigheder. Han stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt hans hustrus 
Schengenvisum kun er gyldigt i Tyskland, og hvorvidt den manglende anerkendelse af hans 
danske vielsesattest er forenelig med europæisk lovgivning. Han er ligeledes af den holdning, 
at de sproglige krav, som stilles til hans hustru, udgør forskelsbehandling. Ægtefæller til EU-
borgere, som følger med deres partner til Tyskland, er ikke underlagt nogen sproglige krav, 
hvorimod borgere uden for EU, som ønsker at følge med deres partner til Tyskland, først skal 
gennemføre et tysk sprogkursus (A1). Andrageren mener desuden, at retten til beskyttelse af 
ægteskaber er blevet krænket. Derudover kan han ikke forstå, at de tyske myndigheder 
insisterer på, at hans hustru skal forlade Tyskland for at indgive en ansøgning om 
opholdstilladelse fra udlandet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Det såkaldte Schengenvisum (korttidsvisum) gælder i princippet på alle Schengenstaters 
territorium. Det udstedes kun for forventede ophold i Schengenområdet på højst 90 dage 
inden for en hvilken som helst periode på 180 dage. Det udstedes ikke for ophold af længere 
varighed end dette såsom for at bosætte sig med henblik på indgåelse af ægteskab eller 
familiesammenføring. For så vidt angår langvarige ophold finder national ret anvendelse (jf. 
nedenfor), og de tyske myndigheder har således ret til at vurdere, hvorvidt der er afgivet 
svigagtige erklæringer, og hvad følgerne heraf bør være. Principielt kan det ikke accepteres, at 
der ansøges om et Schengenvisum for at omgå nationale regler for indrejse med henblik på 
familiesammenføring/ægteskab. 

I EU-retten er bestemmelser om familiesammenføring fastsat i direktiv 2003/86/EF1om ret til 
familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere og i direktiv 2004/38/EF2 om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område. 

Rådets direktiv 2003/86/EF finder udelukkende anvendelse på tredjelandsstatsborgere og 
deres familiemedlemmer, og ikke på unionsborgere. Andrageren er unionsborger, og derfor 
finder direktiv 2003/86/EF ikke anvendelse på ham.

Rådets direktiv 2004/38/EF finder udelukkende anvendelse på unionsborgere, der flytter til 
eller tager ophold i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende er statsborger, samt på 
deres familiemedlemmer, der ledsager eller slutter sig til dem. Det er kun sådanne "mobile" 
unionsborgere, som kan påberåbe sig en ret i henhold til dette direktiv til at blive forenet med 
eller ledsaget af deres familiemedlemmer, f.eks. deres ægtefæller, uanset disse 
familiemedlemmers nationalitet. Andrageren er tysk statsborger med bopæl i Tyskland, og 
derfor finder direktiv 2004/38/EF ikke anvendelse på ham.

Familiesammenføring af "ikkemobile" unionsborgere er ikke omfattet af EU-retten. Deres 
eventuelle ret til familiesammenføring henhører fortsat under national lovgivning.

Andrageren er en tysk statsborger med bopæl i Tyskland, som ønsker at blive forenet med sin 
kone, der er tredjelandsstatsborger. Derfor hører de bestemmelser, der finder anvendelse i 
denne situation, hvad angår opholdstilladelser, til fulde under den nationale tyske 
lovgivningskompetence. Bestemmelserne om, hvordan og hvor en ansøgning skal indgives, 
hører under de tyske myndigheders kompetence. Det er op til de tyske myndigheder at 
beslutte, hvorvidt en person gives eller nægtes indrejsetilladelse til deres territorium. Endelig 
hører kravet om at bestå en sprogprøve som en forudsætning for familiesammenføring også 
under de tyske myndigheders kompetence.

Kommissionen er klar over, at dette i visse medlemsstater kan medføre en situation, hvor 
statsborgere fra den pågældende medlemsstat, som ikke har gjort brug af deres ret til fri 
bevægelighed, befinder sig i en anden – til tider mindre fordelagtig – retsstilling end de 
personer, der er omfattet af EU-retten.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:DA:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:DA:PDF
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Konklusion

Der er intet i andragendet, der tyder på, at andragerens situation er omfattet af EU-retten 
vedrørende familiesammenføring. Kommissionen har derfor ingen hjemmel i EU-retten til at 
gribe ind på vegne af andrageren.


