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Dom i sak E-2/19 D og E
SEKTORSTILPASNINGENE FORHINDRER IKKE FAMILIEGJENFORENING MED
EN EØS BORGER BOSATT I LIECHTENSTEIN
EFTA-domstolen ga i dag en rådgivende uttalelse som svar på et spørsmål fra
Forvaltningsdomstolen i Fyrstedømmet Liechtenstein (Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums
Liechtenstein). EFTA-domstolen kom til at sektortilpasningene til Vedlegg V og VIII til EØSavtalen, ikke fratar et familiemedlem av en EØS-borger som har gyldig oppholdstillatelse og bor i
Liechtenstein, retten til å reise til eller gjenforenes med EØS-borgeren. At oppholdstillatelsen ikke
ble gitt med grunnlag i systemet som følger av sektortilpasningene selv, endret ikke denne
konklusjon.
Saken gjaldt en søknad fra D, en tysk statsborger, om tillatelse for hennes datter, E, til å gjenforenes
med henne i Liechtenstein. I 2017 giftet D seg med en tyrkisk statsborger som er bosatt og har
oppholdstillatelse i Liechtenstein. Ds søknad ble avslått ettersom hennes oppholdstillatelse ble gitt
med grunnlag i nasjonal rett og var knyttet til ektemannens oppholdstillatelse.
Under sektortilpasningene har Liechtenstein rett til å beholde et system basert på
forhåndsgodkjenning av bosetting for EØS-borgere, og å fastsette årlige kvantitative
begrensninger. Dette skyldes Liechtensteins særegne geografiske situasjon. Det var ikke omstridt
at D, som EØS-borger og arbeider, oppfylte vilkårene i Unionsborgerdirektivet
(Direktiv/2004/38/EF) Art. 7(1)(a). Spørsmålet var om sektortilpasningene likevel førte til en
annen løsning enn den som følger av Direktivet.
EFTA-domstolen påpekte at Liechtenstein etter EØS-retten ikke er forpliktet til å utstede
oppholdstillatelse til en EØS-borger utenfor sektortilpasningene. Imidlertid kan ikke disse
tilpasningene tolkes slik at de begrenser EØS-rettighetene til en EØS-borger som Liechtenstein
har gitt oppholdstillatelse på annet grunnlag og som bor der.
Følgelig konkluderte EFTA-domstolen med at sektortilpasningene til Vedlegg V og VIII til
EØS-avtalen, ikke forhindrer retten til et familiemedlem av en EØS-borger som har gyldig
oppholdstillatelse og bor i Liechtenstein, til å reise til eller gjenforenes med EØS-borgeren etter
Direktivet Art. 7(1)(d).
Avgjørelsen er tilgjengelig i fulltekst på Internett, se www.eftacourt.int.
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