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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0169/2010 af S.S., britisk statsborger, om de belgiske myndigheders 
misligholdelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret 
til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område

1. Sammendrag

Andrageren, der er britisk statsborger, påklager den måde, hvorpå de belgiske myndigheder 
behandlede hans ansøgning om visum til hans forældre, der har kenyansk statsborgerskab. 
Han påpeger, at de ansvarlige belgiske myndigheder fejlagtigt behandlede ansøgningen på 
grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en 
fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), idet de undlod at 
tage hensyn til artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 
2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område, hvori der henvises til familiemedlemmer og disses rettigheder. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind over for de belgiske 
myndigheder og sikre, at disse efterkommer de i henhold til EU's retsakter gældende 
bestemmelser. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 8. oktober 2010.

"Forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (EUT L 243 af 15. 
september 2009) fastsætter procedurer og vilkår for udstedelse af visa for transit gennem eller 
påtænkte ophold på medlemsstaternes område, der ikke overskrider en periode på seks 
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måneder. 

Det fastsættes i direktiv 2004/38/EF, at "medlemsstaterne bistår [familiemedlemmer, der er 
omfattet af direktivet] med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa", og med hensyn til 
supplerende dokumenter skal en unionsborgers familiemedlem ved ansøgning om et visum 
bevise, at vedkommende falder ind under direktivets anvendelsesområde. Dette betyder, at det 
skal bevises, at

 der er en EU-borger, fra hvem visumansøgeren kan aflede rettigheder, 

 visumansøgeren er et familiemedlem (f.eks. en vielsesattest, fødselsattest, bevis for 
afhængighed, identitetsdokument (pas)), og

 visumansøgeren ledsages af eller slutter sig til en EU-borger (f.eks. et bevis på, at EU-
borgeren allerede er bosiddende i værtsmedlemsstaten, eller en bekræftelse på, at EU-
borgeren vil rejse til værtsmedlemsstaten).

Der kan ikke kræves supplerende dokumenter angående rejsens formål og subsistensmidler 
fra et medlem, der er i familie med en EU-borger, som er omfattet af direktivet. Dette 
afspejles i undtagelsen for personerne i denne kategori fra at udfylde bestemte felter i 
visumansøgningsskemaet. 

Hvad angår andragendets indhold henledes opmærksomheden på, at situationen, som den 
præsenteres af andrageren, ikke er helt tydelig: 
- Hvis han skulle slutte sig til eller rejse med sine forældre til Belgien, ville forældrene i dette 
tilfælde være omfattet af direktivet og nyde godt af alle de fordele, der findes i sådanne 
situationer, men
- hvis forældrene rejste til Belgien alene, ville de ikke være omfattet af direktivet, og de 
generelle regler for ansøgeren med hensyn til visum for kortvarigt ophold ville være 
gældende."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 6. september 2011 (REV).

"Andrageren er britisk statsborger med bopæl i Det Forenede Kongerige. Han mener, at hans 
forældre er omfattet af listen over familiemedlemmer i henhold til artikel 2 i direktiv 
2004/38/EF. På baggrund heraf mener han, at Belgien skal tildele hans forældre et 
Schengenvisum til belgisk territorium.
Kommissionens bemærkninger
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 
de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og de tilhørende 
gennemførelsesbestemmelser. 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 3, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF finder dette direktiv kun anvendelse på 
unionsborgere, der rejser til eller tager ophold i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende er statsborger, samt familiemedlemmer, der ledsager unionsborgeren eller 
slutter sig til denne. 
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Det betyder, at andrageren ville skulle rejse til Belgien sammen med sine forældre (således at 
de "ledsager" ham, som fastsat i direktivets artikel 3).

Artikel 2, stk. 2, litra d), medregner "slægtninge i opstigende linje [...], som forsørges af 
unionsborgeren" som omfattet af direktivets anvendelsesområde.

I retningslinjerne af 2. juli 2009 for direktiv 2004/38/EF(meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet og Rådet, punkt 2.1.4) fastsættes det, at status som "forsørgelsesberettiget 
familiemedlem" kan påvises ved ethvert egnet bevis.

Konklusion
På baggrund af de få oplysninger i andragendet ser det ud til, at de kenyanske forældre skal 
anmode om visum hos det belgiske konsulat, hvor de skal bevise deres familierelation, og at 
de "forsørges" af den britiske statsborger. Endvidere skal de rejse fra Det Forenede Kongerige 
til Belgien sammen med den britiske statsborger."


