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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 234/2011, ingediend door M. L. (Spaanse nationaliteit), over de 
schending door Spanje van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 
grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die getrouwd is met een man die niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, heeft 
een klacht over Spanje, omdat dit land eist dat haar man in het bezit is van een visum om 
Spanje binnen te komen. Indienster is van mening dat die eis in strijd is met artikel 6, lid 2 
van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden. Het desbetreffende lid, dat verwijst naar lid 1, stelt 
familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten gelijk aan burgers van de Unie 
en vereist enkel dat zij in het bezit zijn van een geldig paspoort als zij de burger van de Unie 
begeleiden of zich bij hem voegen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

"Indienster, die de Spaanse nationaliteit heeft en getrouwd is met een onderdaan van een 
derde land, stelt dat het Koninkrijk Spanje artikel 6, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG schendt. 
Indienster is van mening dat de genoemde richtlijn lidstaten niet het recht geeft om 
onderdanen van derde landen die familielid zijn van een burger van de Unie te verplichten in 
het bezit te zijn van een visum om een lidstaat binnen te komen.
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Indienster legt de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG echter op onjuiste wijze uit. 

Hoewel het klopt dat artikel 6 van de richtlijn burgers van de Unie en hun familieleden recht 
van verblijf zonder formaliteiten en voorwaarden verleent voor een periode van maximaal 
drie maanden, wordt in artikel 5, lid 2, bepaald dat familieleden van een burger van de Unie 
die de nationaliteit van een derde land bezitten aan de inreisvisumplicht onderworpen kunnen 
worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2001 of, in voorkomend geval, de 
nationale wetgeving. 

De Spaanse wetgeving is in overeenstemming met de EU-wetgeving voor wat betreft artikel 6 
van Richtlijn 2004/38/EG."


