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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1192/2010, ingediend door Ioannis Papaioannou (Griekse 
nationaliteit), over de vermeende niet-uitvoering van Richtlijn 2004/38/EG 
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 door de Republiek Ierland Indiener woont in het Verenigd 
Koninkrijk.

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener woont in het Verenigd Koninkrijk. Hij is getrouwd met een vrouw die de Russische 
nationaliteit heeft en die van het Border Agency (ministerie van Binnenlandse Zaken) een 
verblijfsvergunning voor het VK heeft gekregen. Het paar wil Ierland bezoeken, maar volgens 
informatie op de website van de Ierse ambassade zou zijn vrouw een visum nodig hebben om 
Ierland binnen te mogen. Dat is in strijd met artikel 5, lid 2 van Richtlijn 2004/38/EG 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 betreffende artikel bepaalt als 
volgt "Familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, mogen slechts aan de 
inreisvisumplicht worden onderworpen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2001 of, in 
voorkomend geval, de nationale wetgeving. Voor de toepassing van deze richtlijn verleent een 
geldige verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 deze familieleden vrijstelling van de 
visumplicht."

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011
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Indiener heeft de Griekse nationaliteit en woont met zijn Russische vrouw in het Verenigd 
Koninkrijk. Hij beklaagt zich over het feit dat de Ierse wetgeving, in strijd is met artikel 5, 
lid 2 van de richtlijn, geen vrijstelling van de visumplicht verleent aan de houders van een 
verblijfskaart.

De opmerkingen van de Commissie

Artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat 
iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en 
te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de verdragen en 
de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De desbetreffende beperkingen en 
voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG.

Artikel 5, lid 2 van de richtlijn stelt dat familieleden van een EU-burger die niet de 
nationaliteit van een lidstaat bezitten en die de burger vergezellen naar of zich bij hem of haar 
voegen in een andere lidstaat dan die waarvan de EU-burger een ingezetene is, vrijgesteld 
worden van de visumplicht indien zij in het bezit zijn van een geldige verblijfskaart als 
bedoeld in artikel 10 van de richtlijn.

Om aan de bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG te voldoen, heeft Ierland "The European 
Communities (Free Movement of Persons) (No. 2) Regulations 2006" (verordening nr. 2 van 
2006 inzake het vrij personenverkeer in de Europese Gemeenschappen) in werking doen 
treden. 

Uit verordening 4, lid 3 van de "2006 Regulations" juncto artikel 3, letter b), punt iii) van de 
Ierse "Immigration Act 2004 (Visas) Order 2006" volgt dat iemand die geen onderdaan is van 
een EER-land over een geldig visum voor Ierland moet beschikken om toegelaten te worden, 
tenzij hij of zij houder is van een geldige verblijfskaart die is uitgegeven op grond van 
verordening 7 van de "2006 Regulations".

Na contact met de Ierse autoriteiten over hun uitlegging van artikel 5, lid 2 van de richtlijn 
heeft de Commissie op 21 juni 2010 een brief naar de Ierse autoriteiten gestuurd waarin alle 
probleempunten inzake de omzetting van Richtlijn 2004/38/EG werden vermeld. Tijdens een 
bilaterale bijeenkomst op 24 november 2010 in Dublin werden de vastgestelde 
tekortkomingen verder besproken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst stuurden de Ierse 
autoriteiten op 21 februari 2011 hun officiële schriftelijke reactie naar de Commissie.

Uit deze reactie bleek dat de Ierse autoriteiten bereid zijn om de visumrestrictie op te heffen 
voor personen die hun rechten van vrij verkeer hebben gevestigd via de bevoegde autoriteiten 
van een andere lidstaat. 

De "Immigration Act 2004 (Visas) (No. 2) Order 2009" is met ingang van 25 april 2011 
vervangen door de "Immigration Act 2004 (Visas) Order 2011" (S.I. No. 146 of 2011). Op 
grond van artikel 3, letter c) van deze wet zijn niet-onderdanen die familielid zijn van een 
burger van de Unie en in het bezit zijn van een document "verblijfskaart van een familielid 
van een burger van de Unie", in de zin van artikel 10 van Richtlijn 2004/38/EG, nu vrijgesteld 
van de visumplicht.
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Conclusie

De Commissie is van mening dat Ierland nu volledig voldoet aan Richtlijn 2004/38/EG 
betreffende het recht van vrij verkeer.


