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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0305/2009 af Marisa Pignolo, italiensk statsborger, om fri 
bevægelighed for personer i EU

1. Sammendrag

Andrageren er italiener, har boet i Belgien siden sin tidligste barndom og har giftet sig med en 
senegalesisk statsborger. De belgiske immigrationsmyndigheder nægter at give hendes mand 
indrejsevisum til Belgien. Andrageren hævder, at hendes problem med at få udstedt 
familiesammenføringsvisum skyldes, at hun er italiensk statsborger, der bor i Belgien, og at 
der således er tale om forskelsbehandling på grund af nationalitet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren er født i Belgien, men er italiensk statsborger, og giftede sig med en senegalesisk 
statsborger i Dakar den 4. april 2008. Denne har haft problemer med at få visum, så han kan 
slutte sig til sin kone i Belgien, hvor de lokale myndigheder har afvist at registrere parrets 
ægteskab og har henvist dem til at registrere det i Italien. Andrageren hævder, at hendes 
problemer skyldes kombinationen af hendes italienske statsborgerskab og hendes bopæl i 
Belgien.

Kommissionens bemærkninger
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Kommissionen påpeger, at direktiv 2004/38/EF finder anvendelse i denne sag. I henhold til 
direktivet har familiemedlemmer ret til at ledsage eller slutte sig til en unionsborger i en 
anden medlemsstat end den, hvor den pågældende unionsborger er hjemmehørende. Denne 
rettighed har de i medfør af deres familiemæssige tilknytning til den pågældende EU-borger.

I henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, kan Belgien, når en EU-borger udøver sin ret til at 
færdes og opholde sig frit på den pågældende medlemsstats område, kræve, at dennes 
familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere, er i besiddelse af et indrejsevisum i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 539/2001.

Som EF-Domstolen1 har bekræftet, har sådanne familiemedlemmer ikke blot ret til at rejse ind 
i medlemsstatens område, men også til at opnå indrejsevisum til dette formål.
Medlemsstaterne skal bistå disse personer med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa, 
som skal udstedes gratis og så hurtigt som muligt efter en hasteprocedure.

Retten til at opnå indrejsevisum er imidlertid ikke ubetinget, eftersom medlemsstaterne i 
henhold til fællesskabslovgivningen kan nægte en EU-borger indrejsevisum i tilfælde af 
misbrug eller svig, eller hvis de udgør en trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller 
sundhed i henhold til kapitel VI i direktiv 2004/38/EF.

Andragerens ægtefælle fik tilsyneladende afslag på sin visumansøgning med den begrundelse, 
at ægteskabet ikke var registreret i Italien. Direktivet giver ikke hjemmel til at indføre sådanne 
supplerende krav, som kan udgøre en hindring for den frie bevægelighed.

Den 2. juli 2009 vedtog Kommissionen retningslinjer2 for bedre gennemførelse og anvendelse 
af direktiv 2004/38/EF. I disse retningslinjer præciseres det, at selv om der ikke findes 
fællesskabsbestemmelser om anerkendelse af ægteskaber mellem medlemsstaterne, skal 
ægteskaber, der indgås lovligt uanset hvor i verden, i princippet anerkendes med hensyn til 
anvendelsen af direktivet, selv om der findes mange kriterier for evaluering af ægteskabets 
gyldighed og formål."

                                               
1 Jf. bl.a. Domstolens dom af 31. januar 2006 i sag C-503/03 Kommissionen mod Spanien (Sml. 2006, s. I-1097).
2 KOM(2009)0313.


