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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0353/2012 af R. A., italiensk statsborger, om problemer med 
udstedelse af turistvisum til algeriske slægtninge fra de italienske 
diplomatiske repræsentationers side

1. Sammendrag

Andrageren er italiensk statsborger af algerisk oprindelse og bor i Det Forenede Kongerige.

Det italienske konsulat i London har afslået en ansøgning om turistvisum til hans mor og 
søster til en tur til Rom. Det samme gjorde det italienske konsulat i Algier med begrundelser, 
som andrageren finder uklare.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

"Andrageren, som er en italiensk statsborger af algerisk oprindelse og bosiddende i Det 
Forenede Kongerige, klager over de problemer, hans mor og søster, der begge er algeriske 
statsborgere og bosiddende i Algeriet, oplevede, da de søgte om visum hos det italienske 
konsulat i Algeriet.

Andragerens mor og søster hører ikke til kategorien “familiemedlem” som defineret i artikel 2 
i direktiv 2004/38/EF. Ifølge de oplysninger, Kommissionen råder over, er der heller ingen 
grund til at antage, at andragerens mor eller søster ville kunne falde ind under artikel 3, stk. 2, 
i samme direktiv.
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Moderen og søsteren til andrageren nyder altså ikke nogen ret til fri bevægelighed i henhold 
til direktiv 2004/38/EF. Udstedelsen af visum til tredjelandes statsborgere såsom andragerens 
mor og søster, er derfor i stedet styret af bestemmelserne i fællesskabskodeksen for visum.

Det er i visumkodeksens artikel 6, stk. 1, fastsat, at ”[k]onsulatet for den kompetente 
medlemsstat, under hvis jurisdiktion ansøgeren har sin lovlige bopæl, behandler og træffer 
beslutning om en ansøgning.”

Videre hedder det i kodeksens artikel 26, stk. 2, at ”[e]n kompetent medlemsstats konsulat 
behandler og træffer beslutning om en ansøgning indgivet af en tredjelandsstatsborger, der har 
lovligt ophold, men ikke lovlig bopæl, under dets jurisdiktion, hvis ansøgeren har begrundet, 
hvorfor ansøgningen indgives på dette konsulat.” Retningslinjerne for gennemførelsen af 
visumkodeksen1, del II, pkt. 2.8, fastsætter, at det påhviler konsulatet at skønne, hvorvidt 
ansøgerens fremlagte begrundelse kan godtages.

Den kompetente medlemsstat defineres som den stat, der er det primære eller eneste rejsemål, 
eller i tilfælde af ophold på flere steder, hvoraf ingen kan anses for det primære, den 
medlemsstat, hvis eksterne grænse ansøgeren agter at overskride for at komme ind i 
Schengenområdet.

Det kompetente konsulat for behandling af visumansøgninger fra andragerens mor og søster 
er derfor det italienske konsulat i Algier.

I henhold til visumkodeksens artikel 19, stk. 1, skal en visumansøgning, der anses for 
antageligt (dvs. at den er indgivet inden for de frister, visumkodeksen foreskriver (artikel 9, 
stk. 1), indeholder de elementer, der er anført i artikel 10, stk. 3, litra a)-c), at de biometriske 
data for ansøgeren er indsamlet (hvis relevant), og visumgebyret er betalt), være accepteret og 
behandlet af konsulatet. Udstedelsen af ansøgerens bevis for tilstrækkelige midler til 
underhold skal først vurderes i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, og ikke som en 
del af kriterierne for antagelighed.

Endvidere indeholder visumkodeksen ikke nogen bestemmelser om bopælssted for personer, 
som afholder ansøgerens rejseudgifter.

I den foreliggende sag burde det italienske konsulat i Algier have accepteret ansøgningerne, 
hvis antagelighedskriterierne var opfyldt og sagsbehandlingen verificerede dokumentationen 
og de fremlagte oplysninger til bevis for, at ansøgerne rådede over tilstrækkelige midler til 
underhold. Der blev tilsyneladende fremlagt en sådan dokumentation, hvoraf det fremgik, at 
andrageren ville betale for de to kvinders ophold i Italien. Hvis det italienske konsulat i Algier 
ikke var i stand til at verificere rigtigheden og pålideligheden af den dokumentation, som den 
blev forelagt som bevis for, at andrageren var i stand til at dække udgifterne til opholdet, som 
følge af at nogle dokumenter var af britisk proveniens, kunne det have rettet henvendelse til 
det italienske konsulat i London, som er fortrolig med den bopælsdokumentation, der 
udstedes i Det Forenede Kongerige, og som ville have været i stand til at verificere 

                                               
1 Kommissionens afgørelse nr. (2010) 1620 endelig af 19. marts 2010 om en håndbog om behandling af 
visumansøgninger og ændring af udstedte visa.
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kontoudtog etc.

På baggrund af oplysningerne fra andrageren må det antages, at de italienske myndigheder på 
korrekt vis anvendte visumkodeksens bestemmelser til at fastslå, hvilken medlemsstat der var 
kompetent i sagen. For så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne vedrørende antagelighed, 
vil Kommissionen tage kontakt til de italienske myndigheder og anmode om mere detaljerede 
oplysninger om sagen med henblik på at verificere, hvorvidt landets konsularmyndigheder har 
handlet i strid med EU-retten om behandling af visumansøgninger. I denne henseende bør 
andrageren imidlertid forhøres om, hvorvidt vedkommende tillader, at hans identitet og 
persondata oplyses i forbindelse med henvendelsen til de italienske myndigheder."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. oktober 2011

Kommissionen har rejst de spørgsmål, som den har behandlet i sine tidligere bemærkninger, 
over for de italienske myndigheder (efter at have anmodet andrageren om at oplyse detaljer og 
give sit samtykke) og fremsendt de personlige oplysninger vedrørende de to berørte personer, 
så de italienske myndigheder kan finde frem til de pågældende ansøgninger og gå 
sagsbehandlingen efter. De italienske myndigheder har oplyst Kommissionen om, at de har 
nogen dokumentation på, at ansøgerne har henvendt sig til deres konsulære tjenester eller den 
relevante serviceinstans.

Konklusion

På grundlag af de oplysninger, som andrageren har forelagt, fremgår det, at de italienske 
myndigheder ikke har anvendt bestemmelserne i visumkodeksen korrekt i forbindelse med 
sagsbehandlingen. Da der ingen dokumentation foreligger fra de italienske myndigheder, er 
det ikke muligt at drage nogen entydig konklusion.

Kommissionen konstaterer, at de italienske myndigheder desuden har erklæret, at det ikke er 
deres normale praksis at afvise visumansøgninger ved skranken.


