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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0234/2011 af M. L., spansk statsborger, om Spaniens 
overtrædelse af 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 er gift med en mand, som ikke er statsborger i en medlemsstat, og klager over, at 
de spanske myndigheder kræver, at han er i besiddelse af et visum for at kunne rejse ind på 
spansk territorium. Andrageren mener, at dette krav er en overtrædelse af artikel 6, stk. 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. 
Nævnte regel, der henviser til stk. 1, ligestiller familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i 
en medlemsstat, og som ledsager eller slutter sig til en unionsborger, med unionsborgere, hvis 
de blot er i besiddelse af et gyldigt pas. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011

Andrageren, en spansk statsborger, hvis mand ikke er statsborger i en medlemsstat, hævder, at 
Kongeriget Spanien overtræder artikel 6, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF. Ovennævnte direktiv 
tillader ifølge andrageren ikke medlemsstater at kræve, at tredjelandsborgere, der er 
familiemedlemmer til en unionsborger, skal være i besiddelse af et visa.
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Den spanske statsborger fejlfortolker bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF. 

Det er korrekt, at EU-borgere og deres familiemedlemmer ifølge direktivets artikel 6 har ret til 
at tage ophold uden betingelser eller formaliteter for en periode på op til tre måneder, men i 
artikel 5, stk. 2, fastsættes det, at EU-borgeres familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i 
en medlemsstat, kan pålægges pligt til at være i besiddelse af et indrejsevisum i 
overensstemmelse med forordning nr. 539/2001 eller i givet fald med den nationale 
lovgivning. 

Spansk lovgivning er i overensstemmelse med EU-retten, hvad angår artikel 6 i direktiv 
2004/38/EF.  


