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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0735/2011 af I. P. I., peruansk statsborger, om anvendelsen af 
direktiv 2004/38/EF i Irland

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at irske toldembedsmænd ikke anvender den irske justitsministers 
gennemførelsesbestemmelser (SI nr. 146 af 2011) til direktiv 2004/38/EF korrekt. Ifølge disse 
bestemmelser skal andrageren som familiemedlem til en EU-borger ikke have visum for at 
komme ind i Irland. De irske embedsmænd krævede imidlertid alligevel et visum. Andrageren 
mener, at hendes ret til fri bevægelighed som familiemedlem til en EU-borger krænkes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren, som er en peruansk statsborger, der er gift med en nederlandsk statsborger og 
bosiddende i Spanien, klager over, at de irske myndigheder har undladt at fritage hende fra 
visumkravet, selv om hun er i besiddelse af et gyldigt spansk opholdskort udstedt i henhold til 
artikel 10 i direktiv 2004/38/EF.

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 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser findes i 
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direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område.

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. Direktivets artikel 5, stk. 
2, anfører desuden, at besiddelse af et gyldigt opholdskort, som omtalt i direktivets artikel 10, 
fritager tredjelandsstatsborgere, som er familiemedlemmer til EU-borgere, for kravet om 
visum.

Denne bestemmelse skal dog sammenholdes med direktivets artikel 3, stk. 1, ifølge hvilken 
2004/38/EF gælder for alle unionsborgere, der rejser til eller tager ophold i en anden 
medlemsstat end den, hvor vedkommende er statsborgere, samt familiemedlemmer, der 
ledsager unionsborgeren eller slutter sig til denne der.

Bestemmelserne i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, finder dermed kun anvendelse på 
familiemedlemmer, der er i besiddelse af et gyldigt opholdskort (som krævet i artikel 5, stk. 2)
og ledsager unionsborgeren eller tilslutter sig denne i værtslandet (som krævet i artikel 3, stk. 
1).

Da andrageren rejste alene og ikke med henblik på at tilslutte sig eller ledsage sin ægtefælle i 
værtslandet, faldt hendes rejse ikke ind under direktivet, hvorfor hun ikke var berettiget til at 
blive fritaget fra visumkravet.  

Konklusion

Det ser ud, som om de irske myndigheder ikke har overtrådt direktivet ved at nægte at 
anvende deres nationale bestemmelser om visumfritagelse." 


