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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0360/2010 af F.P.E., tysk statsborger, om håndhævelsen af direktiv 
2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område

1. Sammendrag

Andrageren, der er tysk statsborger, men bor i Storbritannien, klager over, at politiet i 
lufthavnen i Düsseldorf for et ophold på fire dage krævede et tysk indrejsevisum af hendes 
ledsagende ægtemand, som er peruviansk statsborger, men bor i Storbritannien. Dette krav 
viser ifølge andrageren de kompetente tyske myndigheders manglende kendskab til 
fællesskabslovgivningen om visa, og det er i modstrid med gældende fællesskabslovgivning. 
Andrageren anmoder om, at lovgivningen håndhæves af medlemsstaterne.
  

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. november 2010.

"Andrageren, der er tysk statsborger, men bor i Det Forenede Kongerige, klager over, at 
politiet i lufthavnen i Düsseldorf for et ophold på fire dage krævede et tysk indrejsevisum af 
hendes peruvianske ægtemand. Andrageren hævder, at hendes ægtemand i henhold til EU-
lovgivningen ikke behøver et visum, og at der bør træffes foranstaltninger til at forbedre 
gennemførelsen af EU-lovgivningen på dette område.

Det fastlægges i artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med 
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de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne 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 område1.

Det fastlægges i artikel 5 i direktivet, at medlemsstaterne giver unionsborgere, der er i 
besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas, ret til at indrejse på deres område. 
Familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, kan kun 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. Med henblik på direktiv 2004/38/EF medfører 
besiddelse af et gyldigt opholdskort jf. direktivets artikel 10, at sådanne familiemedlemmer er 
fritaget for kravet om visum. 

Ifølge det oplyste og i overensstemmelse med direktivets artikel 2, stk. 2, litra a), og artikel 10 
har andragerens ægtefælle opholdstilladelse i Det Forenede Kongerige som familiemedlem til 
en EØS-statsborger, og han skal derfor ikke forelægge indrejsevisum, når han ledsager sin 
hustru på en rejse til Tyskland. Det ser derfor ud til, at grænsepolitiet i Düsseldorf ikke har 
handlet i overensstemmelse med EU-lovgivningen i dette enkelttilfælde i marts 2010. 

Kommissionen har for nylig truffet flere foranstaltninger for at forbedre anvendelsen af EU-
lovgivningen på dette område. Kommissionen udsendte den 19. marts 2010 en vejledning i 
behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa2 , som indeholder operationelle 
instrukser vedrørende den praktiske anvendelse af bestemmelserne med det formål at sikre en 
harmoniseret gennemførelse. Visumvejledningen indeholder i tredje del specifikke regler 
vedrørende familiemedlemmer til EU-borgere, og den beskriver detaljeret, under hvilke 
omstændigheder direktiv 2004/38/EF undtager EU-borgeres familiemedlemmer fra 
visumkravene. Medlemsstaterne opfordres til at instruere deres relevante nationale 
myndigheder om at anvende den vedlagte vejledning som deres primære redskab i forbindelse 
med behandling af visumansøgninger og til at bruge vejledningen til uddannelse af deres 
personale. Kommissionen er overbevist om, at visumvejledningen vil bidrage til at forbedre 
den korrekte anvendelse af direktivet. Desuden gennemfører Kommissionen i øjeblikket 
bilaterale møder med medlemsstaterne, herunder Tyskland, om den generelle gennemførelse 
af direktivet med henblik på at sikre, at EU-bestemmelserne om fri bevægelighed bliver 
gennemført korrekt. På disse bilaterale møder behandles også den korrekte anvendelse af 
direktivets artikel 5."

                                               
1 Direktivet kan downloades fra http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:EN:PDF.
2 C(2010) 1620, tilgængelig på adressen 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf.


