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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0951/2007 af R.H., tysk statsborger, om forenkling af proceduren for 
udstedelse af et visum til hans russiske hustru, således at hun kan rejse ind i 
Tyskland fra Schweiz

1. Sammendrag

Andrageren har boet i Schweiz i et år med sin russiske hustru, der har et identitetskort for 
udlændinge B. Hans hustru har brug for et visum for at rejse ind i Tyskland, hvilket ifølge 
andrageren er umuligt, da han ikke er i stand til at fremvise en række af de nødvendige 
dokumenter. Idet han er arbejdsløs, men ikke registreret som sådan, kan han hverken fremvise 
en attest fra sin arbejdsgiver eller dokumentation for, at han hæver understøttelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

Da Schweiz ikke anvendte Schengenvisumreglerne fuldt ud på det tidspunkt, der er nævnt i 
andragendet, blev det krævet, at tredjelandsstatsborgere, som er underlagt visumpligt i medfør 
af forordning 539/2001, og som er bosat i Schweiz, skulle være i besiddelse af visum ved 
indrejse til en EU-medlemsstat. En schweizisk opholdstilladelse gjorde det kun muligt for 
indehaveren at rejse gennem tysk område i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning 896/2006. (Schweiz udgør siden 12. december 2008 en del af Schengenområdet 
uden indre grænser, og en schweizisk opholdtilladelse er dermed gyldig for fri færden i 
Schengenområdet i tre måneder hvert halve år).
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Reglerne og betingelserne for udstedelse af et Schengenvisum er indeholdt i de såkaldte fælles 
konsulære instrukser. 

Ifølge del V, kapitel 1.4, i de fælles konsulære instrukser skal ansøgerne ved hjælp af 
forskellig understøttende dokumentation fremlægge bevis for rejsens formål, midler til 
underhold og tegning af en rejsesygesikring. Understøttende dokumentation vedrørende 
midler til underhold kan f.eks. være kontanter, kreditkort, bankkonto eller andet, der udgør en 
garanti for økonomiske midler i hård valuta. Herudover kan der eventuelt også kræves anden 
dokumentation som bevis for opholdssted og bevis for tilknytning til bopælslandet eller bevis 
for ansøgerens sociale og erhvervsmæssige situation. 

Visse medlemsstater kræver en arbejdsattest af sidstnævnte årsag, også for at være sikker på, 
at visumansøgerne vil vende tilbage til oprindelses- eller bopælslandet. 

De tyske myndigheder anvendte tilsyneladende disse bestemmelser over for andrageren og 
hans russiske ægtefælle. 

Andrageren og hans ægtefælle opholder sig imidlertid i Schweiz i overensstemmelse med 
aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det 
Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer.

Som foreskrevet i artikel 1, stk. 1, i bilag I til aftalen kunne de kontraherende parter kræve, at 
tredjelandsfamiliemedlemmer til statsborgere i en kontraherende part er i besiddelse af et 
indrejsevisum. Medlemsstaterne skal yde disse familiemedlemmer enhver lettelse med 
henblik på at opnå de fornødne visa.

Denne bestemmelse modsvarer artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF1, som finder anvendelse 
på EU-borgeres og deres familiemedlemmers frie bevægelighed i EU. Dette direktiv finder 
kun anvendelse på de EU-borgere, som er flyttet til en anden medlemsstat end den, hvor de er 
statsborgere.

EF-Domstolen udvidede imidlertid denne begunstigelse til også at omfatte de EU-borgere, der 
vender tilbage til hjemmedlemsstaten efter at have udøvet deres ret til fri bevægelighed og 
taget ophold i en anden medlemsstat2. Domstolen udtalte, at en EU-borger kunne opgive at 
forlade sit oprindelsesland for at udøve en erhvervsaktivitet i en anden medlemsstat, såfremt 
betingelserne for hans eller hendes ægtefælles indrejse og ophold ikke var mindst lige så 
fordelagtige som dem, han eller hun ville have krav på i en anden medlemsstat. 

Som foreskrevet i artikel 16, stk. 2, i aftalen med Schweiz skal der tages hensyn til EF-
Domstolens relevante retspraksis forud for datoen for aftalens undertegnelse (21. juni 1999).

I betragtning af ovenstående forpligtede aftalen set i sammenhæng med Domstolens dom i 
sagen "Singh" Tyskland til at yde andragerens ægtefælle samme behandling, som det ville yde 
en russisk ægtefælle til en schweizisk statsborger.

Andragerens ægtefælle burde følgelig have fået udstedt et tysk visum baseret på beviset for 
                                               
1 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
2 Domstolens dom af 7. juli 1992 i sag C-370/90 Singh (Sml. 1992, s. I-4265).
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den familiemæssige tilknytning (vielsesattesten) og et gyldigt pas. Ved at kræve en 
arbejdsattest og anden understøttende dokumentation fra et familiemedlem til en EU-borger 
som betingelse for at udstede indrejsevisum til EU-borgerens hjemland har Tyskland overtrådt 
de gældende fællesskabsregler. Kommissionen vil tage kontakt til de tyske myndigheder 
vedrørende dette spørgsmål.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 16. marts 2012

I sin første meddelelse om andragende, forklarede Kommissionen, at et visum til et 
familiemedlem af en EU-borger skal udstedes efter dokumentation for den familiemæssige 
tilknytning og for et gyldigt pas, og at de tyske myndigheder ikke havde ret til at anmode om 
yderligere dokumenter. 

Kommissionen har været i kontakt med de tyske myndigheder for at sikre en omfattende 
gennemførelse af reglerne om fri bevægelighed i Tyskland. Den tyske visumvejledning giver 
detaljeret oplysning om udstedelse af visa til familiemedlemmer af EU-borgere. Dens 
nuværende version fastsætter i overensstemmelse med EU-retten, hvornår et visum skal 
udstedes til familiemedlemmer af EU-borgere, og præciserer at EU-retten om fri 
bevægelighed finder anvendelse på tyske statsborgere, der vender tilbage efter at have udøvet 
deres ret til fri bevægelighed og taget ophold i en anden medlemsstat. 

I betragtning af ovenstående mener Kommissionen, at spørgsmålet herom er blevet positivt 
afklaret.


