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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1252/2012 af Gregory Barton, britisk statsborger, om angivelige 
vanskeligheder med at få et visum til sin kone, som er thailandsk statsborger, 
på det franske konsulat i Bangkok i Thailand

1. Sammendrag

Andrageren bor i Bangkok i Thailand og klager over de vanskeligheder, han oplevede, da han 
anmodede det franske konsulat i byen om et korttidsvisum til sin hustru med henblik på et 
besøg i Paris.  Andrageren mener ikke, at EU-lovgivningen blev overholdt i betragtning af de 
vanskeligheder, han stødte på, da han anmodede om et visum, som han først fik udstedt efter 
at have insisteret i lang tid og betalt et pengebeløb. Han beskriver også den aggressive og 
truende behandling, som han var udsat for. Han ønsker konsulatets adfærd undersøgt, især 
fordi situationer som denne, ifølge andrageren, opstår regelmæssigt der. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28.januar.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. juni 2013

Andragerens klage er baseret på to forskellige spørgsmål.

Det første spørgsmål vedrører vanskelighederne med at opnå et visum til en EU-borgers 
familiemedlem på det franske konsulat i Bangkok. I klagen lægges der især vægt på 
manglende oplysninger og adgang til tjenesten, en opkrævning på 30 EUR, selvom visummet 
burde udstedes gratis, og manglende garantier vedrørende det nødvendige tidsrum til at 
udstede visummet.
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Det andet spørgsmål drejer sig om, at den franske ambassade i Bangkok gav afslag på at 
udstede et visum til andragerens hustrus kusine, så hun kunne rejse til Frankrig sammen med 
andragerens familie og venner. På samme tidspunkt blev der til samme rejse udstedt et visum 
til andragerens forhenværende sekretær. Andrageren hævder, at det franske konsulat ikke 
anvendte ensartede standarder, og anklager det for at forskelsbehandle på grund af alder, for 
ikke at overholde procedurerettigheder og for ikke at tilbyde korttidsvisumsansøgere en reel 
klagemulighed. Andrageren foreslår også at ændre visumkodeksen og visumhåndbogen om 
behandling af visumansøgninger.

De to spørgsmål, som andrageren rejser, bør analyseres hver for sig, da det ikke er den samme 
retlige ramme, der gælder for dem. 

Det første spørgsmål:

Artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF fastsætter, at familiemedlemmer, der ikke er 
statsborgere i en medlemsstat, kun kan pålægges pligt til at være i besiddelse af et 
indrejsevisum i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 539/2001 eller i givet fald den 
nationale lovgivning. Direktivet fastsætter, at medlemsstaterne skal bistå disse personer med 
udstedelsen af de visa. Visaene skal udstedes så hurtigt som muligt efter en hasteprocedure og 
er gratis.

Frankrig har gennemført denne bestemmelse i direktivet korrekt med artikel R121-1 i loven 
om indrejse og ophold for fremmede og asylrettigheder. I henhold til denne artikel skal 
konsulære myndigheder gratis udstede det anmodede visum, når der er bevis på familiebånd, 
så hurtigt som muligt og efter en hasteprocedure. Der skal ydes bistand til de pågældende 
personer i forbindelse med udstedelse af visum.

Kommissionen har imidlertid modtaget adskillige forespørgsler fra EU-borgere, der er 
skuffede over manglende eller utilstrækkelige oplysninger fra nogle franske konsulære 
myndigheder. Kommissæren kontaktede derfor de franske myndigheder i april 2013 angående 
den svingende kvalitet af de oplysninger, der gives om visa til EU-borgeres 
familiemedlemmer, og anmodede dem om at forbedre de franske ambassaders og konsulaters 
oplysninger samt de oplysninger, der er tilgængelige for den almene offentlighed.

Det andet spørgsmål:

Det andet spørgsmål drejer sig om, at den franske ambassade i Bangkok afslog at udstede et 
visum til andragerens hustrus kusine til en rejse sammen med andrageren, hvorimod 
andragerens sekretær godt kunne få udstedt et visum til samme rejse. 

I forbindelse med dette afslag fremsætter andrageren adskillige påstande om, at det franske 
konsulat i Bangkok har begået angivelige overtrædelser af forordning nr. 810/2009 om en 
fællesskabskodeks for visum (visumkodeks)1, Kommissionens afgørelse K(2010) 1620 om en 
håndbog om behandling af visumansøgninger (håndbogen) og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder (chartret). Andrageren hævder også, at Frankrig ikke 
overholder visumkodeksens bestemmelser om retten til at klage over et visumafslag. Endelig 
foreslår andrageren flere ændringer til både visumkodeksen og håndbogen.  

                                               
1 EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1.
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Mange af andragerens påstande er udelukkende, eller i overvejende grad, baseret på 
håndbogen. Det er derfor først nødvendigt at tydeliggøre, at håndbogen, hvilket også fremgår 
af dens forord, ikke skaber nogen retligt bindende forpligtelser for medlemsstaterne og ikke 
indfører nogen nye rettigheder eller forpligtelser for de eventuelt berørte personer. 
Håndbogens formål er alene at fastlægge operationelle instrukser (retningslinjer, bedste 
praksis og anbefalinger) for de opgaver, der skal udføres af medlemsstaternes konsulære 
medarbejdere og andre myndigheder med ansvar for at behandle og træffe afgørelse om 
visumansøgninger. 

Andragerens første påstand er, at det franske konsulat i Bangkok ikke anvendte ensartede 
standarder, da det godkendte henholdsvis afslog visaene i de to ansøgeres sager, og at 
konsulatet forskelsbehandlede andragerens hustrus kusine på grund af alder. Andrageren 
nævner, at han påklagede afslaget til den kompetente klagemyndighed i Frankrig. Han 
forklarer ikke, om der var truffet en afgørelse om denne klage på tidspunktet for hans 
andragende, eller hvad afgørelsen i så tilfælde var. Uden oplysninger om klagens udfald er det 
ikke muligt at foretage en endegyldig vurdering af visumafslaget og dermed heller ikke af 
andragerens påstande vedrørende dette særlige punkt. Ikke desto mindre gives der en 
foreløbig vurdering nedenfor. 

De generelle regler om udstedelse af Schengen-visa til kortvarige ophold er nedfældet i 
visumkodeksen. Medlemsstaternes konsulære myndigheder er ansvarlige for at anvende disse 
regler og vurdere individuelle ansøgninger. I overensstemmelse med visumkodeksen skal 
visumansøgere fremlægge en vis dokumentation, der viser, at de opfylder betingelserne, der er 
fastsat i Schengen-grænsekodeksen, og som giver mulighed for at vurdere, om ansøgerne har 
til hensigt at forlade Schengen-medlemsstaternes område inden udløbet af det visum, der 
ansøges om. Visumkodeksens artikel 21, stk. 7, om kontrol af indrejsebetingelserne og 
risikovurdering fastsætter, at ”Behandlingen af en ansøgning baseres navnlig på ægtheden og 
troværdigheden af den fremlagte dokumentation og på rigtigheden og troværdigheden af de 
udsagn, der er fremsat af ansøgeren”. Visumkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), fastsætter 
således, at der gives afslag på en visumansøgning, hvis de konsulære medarbejdere har 
begrundet mistanke om ægtheden af den dokumentation, der er fremlagt af ansøgeren, eller 
om rigtigheden af indholdet, om troværdigheden af de udsagn, der er fremsat af ansøgeren, 
eller om dennes hensigt om at forlade medlemsstaternes område inden udløbet af det visum, 
der ansøges om. 

Ifølge de oplysninger, andrageren har fremlagt, fik andragerens hustrus kusine at vide, at 
årsagen til afslaget på hendes visumansøgning var, at ”dokumentationen for formålet med og 
vilkårene for det forventede ophold ikke var pålidelig”. Andrageren hævder, at de to 
ansøgeres dokumentation var næsten identisk, men ifølge andragerens oplysninger, var de to 
ansøgere af forskellig nationalitet, andragerens sekretær var pensioneret og dækkede selv 
udgifterne til rejsen, mens andragerens hustrus kusine var studerende, og andrageren havde 
tilbudt at dække udgifterne til hendes rejse. Det ser derfor ud til, at ansøgningerne og den 
fremlagte dokumentation ikke var identiske og måske kunne vurderes forskelligt af 
konsulatet. 

Som andrageren minder om, fremgår det af punkt 28 i visumkodeksen, at forordningen 
respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt 
navnlig i Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
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frihedsrettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Retten 
til ikke at blive forskelsbehandlet på grund af alder er omfattet af disse to grundlæggende 
rettighedsinstrumenter. Visumkodeksens artikel 39, stk. 3, fastsætter desuden, at konsulære 
medarbejdere ikke må diskriminere personer på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, seksuel orientering eller alder. Det er imidlertid nødvendigt, at 
konsulære medarbejdere, når de skal træffe afgørelse om udstedelse af visum eller om afslag 
på visumansøgning, vurderer hver enkelt ansøgning og verificerer, at alle krav opfyldes, og at 
ingen af årsagerne til at give afslag på visumansøgningen er til stede. Udstedelse af visum til 
én ansøger og afslag på et visum til en anden, selv hvis dele af de to ansøgers dokumentation 
er ens, betyder ikke, at de konsulære medarbejder forskelsbehandler den ansøger, der får 
afslag på sin visumansøgning. Det er muligt, at de konsulære myndigheder efter en individuel 
vurdering af hver af de to ansøgninger, som andrageren henviser til, og som havde forskellige 
karakteristika og nogen forskellig dokumentation, i fuld overensstemmelse med princippet om 
ikke-diskrimination nåede frem til forskellige afgørelser om, hvorvidt et visum skulle 
udstedes eller ej i hver enkelt sag.

Andrageren klager også over, at det franske konsulat i Bangkok ikke overholdt ansøgerens 
proceduremæssige rettigheder, idet det ikke kontaktede hende, før det afslog hendes 
visumansøgning. I henhold til visumkodeksens artikel 21, stk. 8, har konsulatet mulighed for 
under behandlingen af en ansøgning at indkalde ansøgeren til samtale og kræve yderligere 
dokumentation. De konsulære myndigheder er imidlertid ikke forpligtet hertil. Hvis de 
konsulære myndigheder er i stand til at foretage en vurdering ud fra den dokumentation, de 
har til rådighed, er de ikke forpligtet til at indkalde til samtale. 

I forbindelse med klageproceduren hævder andrageren, at den måde, hvorpå klageproceduren 
er blevet fastsat i den franske lovgivning, ikke er i overensstemmelse med visumkodeksen. 
Ifølge visumkodeksens artikel 32, stk. 3, skal: ”Klagesager føres (…) i henhold til den 
pågældende medlemsstats nationale lovgivning Visumkodeksen anerkender udtrykkeligt 
medlemsstaternes procesautonomi på dette punkt. Denne procesautonomi er imidlertid 
begrænset af de EU-retlige principper, herunder retten til effektive retsmidler, jf. artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Ud fra de oplysninger, som 
Kommissionen er i besiddelse af, mener Kommissionen, at den klageprocedure, som er fastsat 
i den franske nationale lovgivning, er i overensstemmelse med EU´s ret og principper, 
inklusive chartrets artikel 47.

Et afslag på en visumansøgning forhindrer ikke en person i at ansøge igen. Ifølge 
visumkodeksens artikel 21, stk. 9, medfører et tidligere visumafslag ikke automatisk afslag på 
en ny ansøgning. En ny ansøgning vurderes på grundlag af alle tilgængelige oplysninger.

Hvad angår formularen til afslag på visum, mener andrageren, at bilag VI til visumkodeksen, 
der indeholder en standardformular for afvisning af visum, også bør indeholde en rubrik, hvor 
de konsulære myndigheder mere detaljeret kan forklare begrundelsen for afslaget. Faktisk 
indeholder standardformularen allerede et afsnit til ”bemærkninger”, hvori det er muligt 
yderligere at forklare årsagerne til afslaget. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke 
pligt til at udfylde denne supplerende rubrik. 

Med hensyn til andragerens forslag om refundering af visumgebyret i tilfælde af konsulære 
medarbejderes ”overtrædelse af procedurerettigheder”, er det kun nationale domstole, der har 
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beføjelse til,– hvor det er passende – at pålægge en medlemsstat at yde kompensation for det 
tab eller den smerte, som personer måtte have lidt som følge af tilsidesættelse af EU-retten. 
Refundering af et visumgebyr er imidlertid ikke muligt, når først visumansøgningen er 
godkendt til behandling.

Med hensyn til andragerens forslag om at udelukke muligheden for, at medlemsstaterne 
udliciterer, er medlemsstaterne fortsat i overensstemmelse med EU-retten og som et 
grundlæggende princip ansvarlige for at modtage og behandle visumansøgninger. 
Visumkodeksen fastsætter kun et lovgivningsmæssigt grundlag for udlicitering af 
indsamlingen af visumansøgninger som en sidste udvej. Samarbejde mellem EU´s 
medlemsstater, for eksempel i form af etablering af fælles ansøgningscentre, prioriteres 
højest. De forskellige opgaver, som en ekstern tjenesteyder kan varetage, er anført og 
udelukker enhver form for undersøgelse eller vurdering af ansøgningen.

Ændringer af de nuværende visumregler vil blive undersøgt som en del af den revision af 
visumkodeksen, som Kommissionen planlægger at præsentere i slutningen af 2013 på 
grundlag af en rapport fra Kommissionen, hvori de første tre år af visumkodeksens 
gennemførelse evalueres. En online offentlig høring om “Bedre procedure for opnåelse af 
Schengen-visa til korttidsophold” begyndte den 25. marts og løber indtil den 17. juni 2013. 
Kommissionen ønsker at foreslå måder, hvorpå procedurerne for rejsende i god tro kan 
forbedres, lettes og strømlines, samtidig med at medlemsstaterne fortsat skal lave lov til at 
tage hånd om de risici, som nogle rejsende udgør i forhold til ulovlig indrejse eller sikkerhed1. 
Håndbogen vil blive ændret i lyset af revisionen af visumkodeksen.

Konklusion

Ud fra de oplysninger, som andrageren har givet:

 I den første sag: Inden sommer bør Kommissionen fra de franske myndigheder 

modtage oplysninger om udstedelse af visum til EU-borgeres familiemedlemmer.

 I den anden sag: Kommissionen har ikke beføjelse til at blande sig i de afgørelser, som 

medlemsstaternes konsulære myndigheder har truffet i enkeltsager, med mindre der er 

tale om en overtrædelse af EU-lovgivningen. De oplysninger, som andrageren har 

givet i forbindelse med den anden sag, angiver ikke, at der er sket en overtrædelse.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 19. december 2013

Som oplyst i det første svar til Europa-Parlamentet kontaktede Kommissionen allerede de 
franske myndigheder i april 2013 angående den svingende kvalitet af de oplysninger, der 
gives om visa til EU-borgeres familiemedlemmer, og anmodede dem om at forbedre de 
franske ambassaders og konsulaters oplysninger samt de oplysninger, der er tilgængelige for 
den almene offentlighed.

                                               
1http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-
new/news/pdf/communication_on_visa_policy_to_spur_growth_com_2012_649_en.pdf
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De franske myndigheder redegjorde i deres svar af 14. august 2013 for en række ændringer 
foretaget på udenrigsministeriets hjemmeside for at forbedre kvaliteten af informationen til 
borgerne om visum til UU-borgeres familiemedlemmer. De oplyste endvidere, at der var 
sendt en officiel meddelelse til hele det franske konsulære netværk med en påmindelse om 
reglerne for udstedelse af visum til EU-borgeres familiemedlemmer.

Konklusion

Informationen om udstedelse af visum til EU-borgeres familiemedlemmer fra de franske 
myndigheder kan hermed siges at være blevet forbedret, såvel på de konsulære 
repræsentationer som på det franske udenrigsministeriums hjemmeside.


