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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1114/2009 af Amedeo Intonti, italiensk statsborger, om
tydeliggørelse af visumregler for ikke-EU-borgere, som har familiemæssig 
tilknytning til EU-borgere

1. Sammendrag

Andrageren anmodede om oplysninger fra de italienske myndigheder om proceduren for at 
opnå et visum for en ikke-EU-borger, som er medlem af hans kones familie, for at besøge 
Italien. Han modtog uigennemskuelige og modstridende svar og har mistanke om forplumring 
af flere forskellige årsager.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

På nuværende tidspunkt er reglerne om udstedelse af Schengenvisa til kortvarigt ophold 
fastsat i de fælles konsulære instrukser (EUT C 326 af 22. december 2005 og EUT L 131 af 
28. maj 2009), men disse instrukser indeholder kun en enkelt specifik henvisning til de 
oplysninger, der skal spredes til offentligheden, nemlig i del VII, punkt 1.8, hvori det hedder: 
"Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer skal til brug for 
offentligheden opslå præcise oplysninger om, hvordan man bestiller tid og indgiver en 
ansøgning". EU-lovgivningen forpligter således ikke medlemsstaterne til at afgive 
fyldestgørende oplysninger.

Forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (EUT L 243 af 15. september 
2009), som bl.a. ophæver de fælles konsulære instrukser, trådte i kraft den 5. oktober 2009 og 
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vil være gældende pr. 5. april 2010. Forordningen rummer en specifik artikel, hvori de 
oplysninger, som skal formidles til den brede offentlighed, oplistes. Operationelle instrukser, 
som beskriver anvendelsen af lovbestemmelserne, vil blive udmøntet i "Handbook for 
Consular Organisation and Local Schengen Cooperation", herunder en særlig omtale af de 
specifikke oplysninger, der skal formidles til visumansøgere, som også er familiemedlemmer 
til EU-borgere. Udkastet til håndbog er i øjeblikket under udarbejdelse efter 
forskriftsproceduren og vil blive vedtaget ved en kommissionsbeslutning.

Det hedder i direktiv 2004/38/EF, at "medlemsstaterne bistår [familiemedlemmer, der er 
omfattet af direktivet] med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa", men indeholder 
ikke nogen specifik omtale af de oplysninger, som medlemsstaterne skal formidle til den 
berørte offentlighed. Det kan derfor ikke postuleres, at de italienske myndigheder overtræder 
fællesskabsreglerne, selv om de ikke har afgivet fyldestgørende oplysninger til 
offentligheden.

Hvad angår andragendets visumrelaterede indhold, gøres der opmærksom på, at et 
familiemedlem til en EU-borger, som slutter sig til EU-borgeren i sidstnævntes 
oprindelsesland, ikke er omfattet af direktiv EF/2004/38 (f.eks. en moldovisk borger, der er 
familiemedlem til en italiensk borger, og som slutter sig til den italienske borger, der har 
bopæl i Italien), men et familiemedlem til en EU-borger, der ledsager en EU-borger på en 
rejse til en anden medlemsstat end EU-borgerens oprindelsesland (f.eks. en moldovisk borger, 
der er ægtefælle til en rumænsk borger, og som ledsager den rumænske borger på en rejse til 
Italien), vil være omfattet af direktivet.


