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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0390/2009 af Ioannis Papaioannou, græsk statsborger, om de franske 
myndigheders påståede krænkelser af direktiv 2004/38

1. Sammendrag

Andrageren sætter spørgsmålstegn ved et svar fra det franske konsulat i London. Konsulatet 
har oplyst, at andragerens russiske hustru, som har britisk opholdstilladelse, fortsat skal have 
et visum for at rejse ind i Frankrig. Andrageren fastholder, at det af svaret fremgår, at det 
franske konsulat ikke har modtaget nye instrukser, hvad angår anvendelsen af direktiv 
2004/38.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

Andrageren, en græsk statsborger bosat i Det Forenede Kongerige, klager over det franske 
konsulat i London, som insisterer på, at hans hustru, som er russisk statsborger og har britisk 
opholdstilladelse, fortsat skal have et visum for at rejse til Frankrig med ham.   
I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der 
er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive 
begrænsninger og betingelser findes i direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

I henhold til artikel 5, stk. 2, i direktivet er tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlem til 
en EU-borger og er i besiddelse af et "opholdskort for familiemedlem til en unionsborger", 
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undtaget fra ethvert visumkrav, når de rejser som ledsager eller slutter sig til EU-borgeren i en 
anden EU-medlemsstat.

Da dette lader til at være et enkeltstående tilfælde, råder Kommissionen andrageren til at rette 
henvendelse til onlinenetværket til problemløsning SOLVIT, hvor EU's medlemsstater 
samarbejder om at løse problemer, der opstår ved de offentlige myndigheders forkerte 
anvendelse af lovgivningen om det indre marked uden om domstolene."


