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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1114/2009, ingediend door Amedeo Intonti (Italiaanse 
nationaliteit), over verduidelijking van de visumregels voor personen die 
geen EU-burgers zijn maar familieleden van EU-burgers

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft de Italiaanse autoriteiten om informatie verzocht over de procedure voor het 
verkrijgen van een visum voor een persoon die geen EU-burger, maar wel familie van zijn 
echtgenote is, om Italië te bezoeken. Indiener ontving onleesbare en tegenstrijdige 
antwoorden en hij vermoedt dat hij om een aantal mogelijke redenen opzettelijk verkeerd is 
voorgelicht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Momenteel worden de regels ten aanzien van de uitgifte van Schengenvisa voor kort verblijf
uiteengezet in de Gemeenschappelijke Visuminstructies (PB C 326 van 22.12.2005 en
PB L 131 van 28.5.2009). Deze instructies bevatten echter slechts één specifieke verwijzing 
naar de informatie die moet worden geboden aan het algemeen publiek, namelijk in deel VII, 
punt 1.8, waarin wordt gesteld dat accurate informatie over de wijzen waarop een afspraak 
kan worden gemaakt en een aanvraag kan worden ingediend, door de diplomatieke en 
consulaire posten van lidstaten aan het publiek moet worden bekendgemaakt. Lidstaten zijn 
daarom op basis van de EU-wetgeving niet gehouden aan het verstrekken van toepasselijke 
informatie.
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Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een gemeenschappelijke visumcode (PB L 243 van 15.9.2009), die onder meer dient tot 
intrekking van de Gemeenschappelijke Visuminstructies, is in werking getreden op
5 oktober 2009 en zal gelden met ingang van 5 april 2010. De verordening bevat een specifiek 
artikel waarin de diverse gegevens worden genoemd die aan het algemeen publiek moeten 
worden verstrekt. De operationele instructies voor de toepassing van de wetsbepalingen zullen 
uiteen worden gezet in het “Handboek voor de organisatie van visa en plaatselijke
Schengensamenwerking”. Hierin zal tevens een verwijzing worden opgenomen naar de 
specifieke informatie die moet worden verstrekt aan visumaanvragers die familielid zijn van 
een EU-burger. Er wordt momenteel gewerkt aan een conceptversie van het handboek in het 
kader van de regelgevende comitéprocedure. Dit concept wordt begin 2010 per besluit van de 
Commissie aangenomen.

In Richtlijn 2004/38/EG wordt bepaald dat de lidstaten deze personen (d.w.z. familieleden die 
onder de richtlijn vallen) alle faciliteiten moeten bieden om de nodige visa te verkrijgen. De 
richtlijn bevat echter geen specifieke verwijzing naar de informatie die door de lidstaten aan 
het desbetreffende publiek moet worden verstrekt. Al bieden de Italiaanse autoriteiten dus 
onvoldoende informatie aan het publiek, zij kunnen in dit opzicht niet worden beschuldigd 
van het feit dat dit in strijd is met de Gemeenschapsregels.

Wat betreft de beweringen in het verzoekschrift ten aanzien van visa, zouden wij willen 
wijzen op het feit dat een familielid van een EU-burger die intrekt bij een EU-burger in het 
land van herkomst van deze laatste, niet binnen het toepassingsbereik van Richtlijn 
2004/38/EG valt (een ingezetene van Moldavië die familielid is van een Italiaanse burger, kan 
bijvoorbeeld niet intrekken bij een Italiaanse burger die in Italië woonachtig is), terwijl een 
familielid van een EU-burger die een EU-burger vergezelt op een reis naar een andere lidstaat 
dan het land van herkomst van die EU-burger (bijvoorbeeld een ingezetene van Moldavië die 
getrouwd is met een Roemeense burger en tezamen met deze laatste op reis gaat naar Italië),
wel binnen het toepassingsbereik van de richtlijn valt.


