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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1192/2010 af Ioannis Papaioannou, græsk statsborger, om 
Republikken Irlands påståede manglende overholdelse af 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 bor i Det Forenede Kongerige og er gift med en kvinde med russisk 
statsborgerskab, som er indehaver af en opholdstilladelse i denne medlemsstat udstedt af 
indenrigsministeriets grænseagentur. Parret ønsker at besøge Irland, men i henhold til 
oplysningerne på den irske ambassades hjemmeside skulle hans hustru have et visum for at 
kunne rejse ind i Republikken Irland, Parret ønsker at besøge Irland, men i henhold til 
oplysningerne på den irske ambassades hjemmeside skulle hans hustru have et visum for at 
kunne rejse ind i Republikken Irland, hvilket er i modstrid med artikel 5, stk. 2, i 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 bestemmelse foreskriver, at 
"familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, [...] kun [kan] 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 dette direktiv medfører 
besiddelse af et gyldigt opholdskort jf. artikel 10, at sådanne familiemedlemmer er fritaget for 
kravet om visum.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.
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"Andrageren, som er græsk statsborger, og som med sin russiske ægtefælle har bopæl i Det 
Forenede Kongerige, klager over, at den irske lovgivning ikke er i overensstemmelse med 
artikel 5, stk. 2, i direktivet, da den ikke fritager en indehaver af opholdskort fra kravet om 
visum.

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 er indeholdt i 
direktiv 2004/38/EF1.

Direktivets artikel 5, stk. 2, fastlægger, at besiddelse af et gyldigt opholdskort, jf. direktivets 
artikel 10, fritager tredjelandsfamiliemedlemmer til en EU-borger fra kravet om visum, hvis 
de er med EU-borgeren eller slutter sig til EU-borgeren i en anden medlemsstat end der, hvor 
EU-borgeren er hjemmehørende.

For at opfylde bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF indførte Irland i 2006 "European 
Communities (Free Movement of Persons) (No. 2) Regulations 2006". 

Artikel 4, stk. 3, i Regulations 2006 sammenholdt med artikel 3, litra b), nr. iii, i 
bekendtgørelsen om immigrationsloven af 2004 (visa) fra 2006 (Immigration Act 2004 
(Visas) Order 2006) forudsatte, at en person, der ikke er en EØS-statsborger, skal være i 
besiddelse af et gyldigt irsk visum som betingelse for at få tilladelse til indrejse i Irland, 
medmindre vedkommende er indehaver af et gyldigt opholdskort udstedt under punkt 7 i 
Regulations 2006.

Efter at have været i kontakt med de irske myndigheder angående deres fortolkning af artikel 
5, stk. 2, i direktivet har Kommissionen den 21. juni 2010 sendt et brev til de irske 
myndigheder med alle de problematiske spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af 
direktiv 2004/38/EF. Der blev afholdt et bilateralt møde for at drøfte og afklare de 
identificerede mangler i Dublin den 24. november 2010. Efter mødet sendte de irske 
myndigheder deres formelle skriftlige bemærkninger til Kommissionen den 21. februar 2011.

De irske myndigheder anførte i deres svar, at de var villige til at give afkald på 
visumrestriktionerne for personer, der har etableret deres ret til fri bevægelighed hos de 
relevante myndigheder i en anden medlemsstat. 

Bekendtgørelsen om immigrationsloven af 2004 (visa) (nr. 2) fra 2009 (Immigration Act 2004 
(Visas) (No. 2) Order 2009) blev ophævet af bekendtgørelsen om immigrationsloven af 2004 
(visa) fra 2011 (Immigration Act 2004 (Visas) Order 2011) (lovbekendtgørelse nr. 146 af 
2011) pr. 25. april 2011. Udenlandske statsborgere, der er familiemedlemmer til EU-borgere 
og indehavere af et dokument med titlen "opholdskort for familiemedlem til en unionsborger" 
                                               
1 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, EUT L 158 af 30. april 
2004, s. 77.
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jf. artikel 10 i direktiv 2004/38/EF, er nu i henhold til artikel 3, litra c), i bekendtgørelsen 
fritaget for kravet om visum.

Afsluttende udtalelse

Kommissionen finder, at Irland nu fuldt ud overholder EU-lovgivningens direktiv 2004/38/EF 
om fri bevægelighed."


