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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0482/2011 af S.I., maltesisk statsborger, om en visumansøgning fra 
en tredjelandsborger, der er gift med en EU-borger

1. Sammendrag

En maltesisk borgers nigerianske mand blev nægtet et besøgsvisum, som han er berettiget til i 
henhold til direktiv 2004/38/EF, også selv om han havde en returbillet samt 1000 britiske 
pund til at dække sine omkostninger for en uges ophold.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andragendet
Andrageren klager over Det Forenede Kongeriges afslag på udstedelse af et indrejsevisum til 
sin nigerianske svigersøn, der ønskede at rejse til Det Forenede Kongerige sammen med sine 
familiemedlemmer fra EU. De britiske myndigheder baserede deres beslutning på det faktum, 
at han ikke havde tilstrækkelige midler til sit ophold, og at der var risiko for, at han ikke ville 
rejse tilbage til Malta.

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 i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i 
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direktiv 2004/38/EF1.

I henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, kan medlemsstater, hvor EU-borgeren udøver sin ret 
til at færdes og opholde sig frit i den pågældende medlemsstat, kræve, at et familiemedlem, 
som er statsborger i et tredjeland, er i besiddelse af et indrejsevisum. 

Som EU-Domstolen2 har bekræftet, har sådanne familiemedlemmer ikke blot ret til indrejse i 
medlemsstaten, men også til at opnå indrejsevisum til dette formål. Medlemsstaterne skal 
bistå disse personer med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa, der udstedes så hurtigt 
som muligt efter en hasteprocedure og er gratis.

Eftersom denne rettighed udelukkende er betinget af familiemæssig tilknytning, kan 
værtsmedlemsstaten stille krav om, at familiemedlemmer, der ansøger om indrejsevisum, 
foreviser et gyldigt pas og dokumentation for familiemæssig tilknytning. Der kan ikke kræves 
yderligere dokumentation såsom en garantierklæring vedrørende logi, dokumentation for 
subsistensmidler, en invitation eller en returbillet.

Retten til at opnå indrejsevisum er imidlertid ikke ubetinget, eftersom medlemsstaterne i 
henhold til EU-lovgivningen kan forbyde et familiemedlem til en EU-borger at rejse ind på 
deres område af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed i henhold til kapitel 
VI i direktiv 2004/38/EF.

Kommissionen modtog en parallel klage direkte fra andragerens familie den 4. april 2011. 
Den afgav sit svar den 30. maj 2011 og kom med ovennævnte analyse af EU-lovgivningen og 
rådede klagerne til at henvende sig til SOLVIT, som var den mest effektive mulighed for at få 
hjælp på dette tidspunkt. Kommissionen oplyste også, at andrageren, hvis SOLVIT ikke kan 
løse problemet, eller hvis andrageren mener, at den foreslåede løsning er uacceptabel, har ret 
til at indgive en formel klage til Kommissionen. Der kom intet yderligere svar fra andrageren, 
hvorfor sagen blev afsluttet den 7. oktober 2011.

Konklusion
Kommissionen gav andrageren en analyse af lovgivningen og foreslog den mest effektive 
måde til at få løst problemet."

                                               
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.
2 Se bl.a. Domstolens dom af 31. januar 2006 i sag C-503/03 Kommissionen mod Spanien (Sml. 2006, s. I-1097).


