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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0007/2005 af Frank Semmig , tysk statsborger, om de komplicerede 
procedurer for indrejse i Irland for tredjelandsstatsborgere med opholdstilladelse i Det 
Forenede Kongerige og Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren, som er tysker, bor med sin russiske hustru i Det Forenede Kongerige, hvor de 
begge har bopæl. Hans hustru har desuden også tysk opholdstilladelse. Han klager over de 
vanskeligheder, hans kone møder i forbindelse med indrejse i Irland, når hun ønsker at tage 
med ham på lange forretningsrejser, idet hun hver gang skal ansøge om et visum i London og 
hente det der. Andrageren mener også, at hans frie bevægelighed begrænses, idet han i 
forbindelse med alle sin hustrus visumansøgninger skal oplyse om sine personlige og 
økonomiske forhold og beskrive sine rejseplaner, og disse kontrolleres nøje.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. maj 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

"Baggrund

Andrageren er tysk statsborger og gift med en russisk statsborger. De bor i Det Forenede 
Kongerige. Andrageren tager ofte på forretningsrejse til Irland og klager over, at han hver 
gang skal ansøge om et visum til sin hustru, så hun kan ledsage ham. Denne procedure tager 
en uge. Efter seks eller syv visa sender den irske ambassade den næste visumansøgning til 
Dublin, hvilket tager seks til otte uger. Han siger, at han ikke kan ansøge om et visum til flere 
indrejser til sin hustru hos den irske ambassade, da dette tager mindst otte uger.

Andrageren er overrasket over, at Schweiz, som ikke er medlem af EU, giver ikke-EU-
statsborgere, som har opholdstilladelse i en EU-medlemsstat, tilladelse til indrejse i landet 
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uden et visum, når Irland ikke gør det.

- Han mener, at Irland undlader at opfylde sine forpligtelser med hensyn til den frie 
bevægelighed, idet han er forpligtet til at offentliggøre sine personlige og økonomiske data, 
rejseplaner og hotelreservationer, når han ansøger om et visum til sin hustru.

- Han klager over, at den irske ambassade i London telefonisk kontrollerer, om han og hans 
kone faktisk befinder sig på det hotel, de har reserveret, og mener ikke, at han behøver at give 
sine oplysninger til ambassaden.

- Han mener, at hans kone bliver udsat for forskelsbehandling på grund af, at hun er russer, 
når hun forpligtes til at indhente et indrejsevisum ved hjælp af disse lange procedurer.

Juridisk vurdering

Visumkravet

I henhold til den gældende fællesskabslovgivning om retten til at færdes og opholde sig frit på 
EU's område skal medlemsstaterne give EU-borgere tilladelse til at rejse ind på deres 
territorium mod forevisning af en gyldig opholdstilladelse eller et gyldigt pas.
Familiemedlemmer, som ikke selv er EU-borgere, kan være underlagt kravet om 
indrejsevisum, afhængigt af deres nationalitet.

Rusland er omfattet af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 539/20011, som indeholder en 
liste over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af 
medlemsstaternes ydre grænser. I Irland, som har valgt ikke at gennemføre denne forordning, 
underlægges russere visumkravet på grundlag af landets egen lovgivning.

Det skal imidlertid bemærkes, at det i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 
29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig 
frit på medlemsstaternes område2, som skal erstatte den eksisterende fællesskabslovgivning 
om retten til at færdes og opholde sig frit fra den 30. april 2006, fastlægges, at besiddelse af 
en gyldig opholdstilladelse undtager familiemedlemmer fra visumkravet. Fra den dato vil 
andragerens hustru dermed kunne rejse ind i Irland blot ved at fremvise et gyldigt pas og en 
opholdstilladelse udstedt i Det Forenede Kongerige.

Besiddelse af en opholdstilladelse udstedt af et Schengen-land betragtes allerede nu som 
svarende til et visum. Familiemedlemmerne til en EU-borger, som har en sådan 
opholdstilladelse, kan på grundlag af dette dokument rejse rundt i Schengen-området uden et 
visum og opholde sig i de enkelte lande i højst tre måneder. Opholdstilladelser svarer kun til 
visa i de lande, som anvender Schengen-regelværket fuldt ud. Eftersom Irland ikke deltager i 
denne del af regelværket, finder dette ikke anvendelse der.

Derfor er kravet om et indrejsevisum til Irland for andragerens russiske hustru, som har en 

  
1 EFT L 81 af 21.3.2001.
2 EUT L 158 af 30.4.2004.
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britisk opholdstilladelse, ikke i strid med fællesskabslovgivningen, som reglerne er i dag.

Schweiz besluttede i 2000 ensidigt at ændre sin lovgivning om udlændinge med henblik på at 
give personer med opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat ret til at rejse ind i Schweiz 
uden visum med henblik på korte ophold.1

Betingelser og tidshorisonter for udstedelse af visa

Med henblik på udstedelse af et visum til andragerens hustru, som ønsker at ledsage 
andrageren på en rejse til Irland, kan de irske myndigheder i lyset af retten til fri 
bevægelighed kun bede hende om et gyldigt pas eller identitetskort samt bevis for hendes 
forhold til andrageren. I direktiverne om den frie bevægelighed for personer, og navnlig 
direktiv 73/148/EØF2, som finder anvendelse på dem, der yder og modtager tjenesteydelser, 
skal medlemsstaterne yde enhver lettelse med henblik på at opnå de fornødne visa.
Medlemsstaterne må ikke underlægge folk andre krav eller kræve andre dokumenter eller 
oplysninger fra personer, der er underlagt fællesskabslovgivningen, og som ansøger om visum 
til indrejse i deres territorium. Det er i strid med fællesskabslovgivningen at kræve, at EU-
borgere skal give detaljerede oplysninger om personlige data eller om deres rejseplaner eller 
hotelreservationer.

En uge til at udstede indrejsevisum synes ikke at være uforholdsmæssigt lang tid.
Tidshorisonten på seks til otte uger for en visumansøgning efter seks eller syv enkelte visa er 
imidlertid ikke forenelig med medlemsstaternes forpligtelse til at yde enhver lettelse til 
familiemedlemmer med henblik på opnåelse af de nødvendige visa.

Denne forpligtelse til at "yde enhver lettelse" til familiemedlemmer til EU-borgere drejer sig 
efter Kommissionens vurdering også om det udstedte visums beskaffenhed. Når det står klart, 
at den pågældende person ofte skal rejse til en given medlemsstat i forbindelse med udøvelse 
af dennes ret til fri bevægelighed, bør den pågældende have udstedt et visum til flere indrejser 
med en lang gyldighedsperiode. Et sådant visum bør udstedes så hurtigt, at dette kan siges at 
opfylde forpligtelse til at "yde enhver lettelse".

Den irske ambassade i Londons kontroller

Hvad angår den irske ambassade i Londons kontrol af, at parret rent faktisk bor på det anførte 
hotel i Irland, fastlægges det blot i fællesskabslovgivningen, at medlemsstaterne kan kræve, at 
EU-borgere meddeler, at de befinder sig i landet.

Konklusion

  
1 Den 26. oktober 2004 underskrev Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Schweiz en aftale 
om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne. 
Når Rådet har truffet en afgørelse om den fulde anvendelse af Schengen-reglerne på Schweiz, vil modparten til 
opholdstilladelser og visa finde anvendelse, og indehaverne af schweiziske opholdstilladelser vil kunne bevæge 
sig frit i Schengen-området med henblik på ophold i højst tre måneder på grundlag af deres opholdstilladelse. 
Tilsvarende kan personer med opholdstilladelser udstedt af Schengen-lande rejse til Schweiz på grundlag af 
deres opholdstilladelser.
2 EFT L 172 af 28.6.1973.
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Kommissionen agter at kontakte de irske myndigheder for at drøfte ovennævnte praksis, som 
kan være i strid med fællesskabslovgivningen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 28. februar 2007.

"Som anført i svaret på dette andragende, skrev Kommissionens tjenestegrene til de irske 
myndigheder den 23. december 2005. De bemærkede, at de irske myndigheder for at kunne 
udstede et visum til andragerens hustru, som er russisk statsborger, kun må kræve, at hun 
fremviser sit pas samt bevis for sit tilhørsforhold til andrageren.

Kommissionens tjenestegrene bemærkede endvidere, at den periode på seks til otte uger, det 
tager at opnå visum i forbindelse med en visumansøgning, efter seks eller syv enkelte 
visumansøgninger er imødekommet, ikke er forenelig med medlemsstaternes forpligtelse til at 
yde enhver lettelse til familiemedlemmer med henblik på opnåelse af de nødvendige visa.
Hvad angår den irske ambassade i Londons kontrol af, hvorvidt andrageren og hans hustru 
rent faktisk boede på det anførte hotel, bemærkede de, at det blot i fællesskabslovgivningen 
fastlægges, at medlemsstaterne kan kræve, at EU-borgere meddeler, at de befinder sig i 
landet.

De irske myndigheder svarede med deres skrivelse af 13. april 2006. De forklarede, at 
ægtefæller fra tredjelande til unionsborgere, som rejser ind i Irland, i løbet af de seneste 12 
måneder har skullet fremvise EU-pas, ægtefællens pas, den originale vielsesattest og tre 
fotografier.  I tilfælde, hvor EU-borgeren ikke ledsager tredjelandsstatsborgeren, er der andre 
krav, der skal opfyldes.

Kommissionens tjenestegrene skrev den 13. juni 2006 igen til de irske myndigheder og 
mindede dem om, at i henhold til direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og 
deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 
(EUT L 229 af 29.6.2004), som trådte i kraft den 30. april 2006 og erstattede direktiv 
73/148/EØF, kan borgere i EU ikke blot rejse til en anden medlemsstat med et gyldigt pas, 
men også med et gyldigt identitetskort, hvilket også var tilfældet efter de tidligere 
fællesskabsinstrumenter om retten til at færdes og opholde sig frit. I det nye direktivs artikel 
5, stk. 2, fastlægges det endvidere som noget nyt, at besiddelse af et gyldigt opholdskort, jf. 
direktivets artikel 10, at familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, er 
fritaget for kravet om visum.  

I henhold til artikel 3, litra b), nr. ii) og iii), i bekendtgørelsen om den irske immigrationslov 
af 2004 (visa) fra 2006 er der ikke krav om, at udenlandske statsborgere, som er i besiddelse 
af et gyldigt permanent opholdskort udstedt i henhold til § 16 eller af et gyldigt opholdskort 
udstedt i henhold til § 7 i forskrifterne om Det Europæiske Fællesskab (fri bevægelighed) fra 
2006, skal være i besiddelse af et gyldigt irsk visum, når de lander i Irland.
Ovenstående gennemførelsesbestemmelse er imidlertid ikke i overensstemmelse med direktiv 
2004/38/EF, eftersom et opholdskort udstedt i en hvilken som helst medlemsstat i henhold til 
det fritager familiemedlemmer fra visumkravet. Den irske gennemførelseslovgivning fritager 
blot familiemedlemmer, som har et opholdskort udstedt i Irland, fra visumkravet.
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Derfor må der ikke stilles krav om visum fra et familiemedlem til en EU-borger, der ikke er 
statsborger i en medlemsstat, og som har et opholdskort udstedt af en af Unionens 
medlemsstater. Denne bestemmelse bør efter Kommissionens tjenestegrenes mening også 
finde anvendelse i tilfælde, hvor det familiemedlem, som har et opholdskort, rejser alene for 
at slutte sig til unionsborgeren i Irland.

Kommissionens tjenestegrene understregede, at ovennævnte iagttagelse gælder uanset 
eventuelle andre kommentarer, de senere måtte have med hensyn til den irske lovgivnings 
forenelighed med direktiv 2004/38/EF, som i øjeblikket er ved at blive undersøgt, og mindede 
om, at de havde modtaget gentagne klager om visumkravene til familiemedlemmer, der havde 
været genstande for separate skrivelser til de irske myndigheder, og som kan tyde på, at der 
findes en konsekvent administrativ praksis, som ikke synes at være forenelig med 
fællesskabslovgivningen.

Med hensyn til spørgsmålet om den tid, det tog at behandle visaene, bemærkede 
Kommissionens tjenestegrene, at det i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF, som i tidligere 
fællesskabsinstrumenter på området, fastlægges, at medlemsstaterne skal yde 
familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat eller i besiddelse af et gyldigt 
opholdskort, enhver lettelse med henblik på at opnå de nødvendige visa, som skal være gratis.
Det nye i direktiv 2004/38/EF er, at visummet skal udstedes gennem en hasteprocedure. På 
linje med denne bestemmelse fastlægges det i artikel 4, stk. 3, litra b), i forskrifterne om Det 
Europæiske Fællesskab (fri bevægelighed) fra 20061, som gennemfører direktiv 2004/38/EF i 
den irske lovgivning, at ministeren på grundlag af en hasteprocedure skal behandle en 
ansøgning om et irsk visum fra et berettiget familiemedlem i henhold til litra a) så hurtigt som 
muligt og uden beregning.

Derfor er det i strid med ovennævnte bestemmelser, når det tager seks til otte uger at udstede 
et visum, selv i eventuelle komplicerede sager.

De irske myndigheder svarede i en skrivelse af 25. september 2006. De anfægter anvendelse 
af artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF på Irland. Kommissionens tjenestegrene overvejer at 
indlede en overtrædelsesprocedure mod Irland i denne forbindelse inden for rammerne af 
undersøgelsen af de irske gennemførelsesforanstaltninger.

Med hensyn til behandlingstiden for visa anførte de, at, selv om nogle sager er særligt 
tidskrævende, får langt størstedelen af ansøgerne på ambassaden i London et svar inden for 
fem arbejdsdage, og visumansøgninger, der videresendes til Dublin, behandles på halvanden 
til to uger på grundlag af en hasteprocedure. Der er iværksat en revision af vejledningerne til 
missionerne i forbindelse med visumbehandling, og denne vil blive fremsendt til 
Kommissionens tjenestegrene."

  
1 S.I. N). 226 af 2006.
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