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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1085/2011 af Mary Aina, britisk statsborger, om de irske 
myndigheders afvisning af at udstede indrejsevisum til hendes nigerianske mand

1. Sammendrag

Den irske ambassade i Abuja nægtede at udstede et indrejsevisum til andragerens nigerianske 
mand, fordi a) andrageren ikke udøvede sin traktatmæssig ret i Irland (i henhold til direktiv 
2004/38/EF om retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område), og fordi 
b) der ikke bestod noget familieforhold forud for visumansøgningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Andrageren klager over det irske afslag på udstedelse af et indrejsevisum til sin nigerianske 
ægtefælle, der har ønsket at rejse til Irland sammen med hende. De irske myndigheder 
baserede deres afgørelse på, at andrageren ikke havde fremlagt bevis for sin bopæl i Irland i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen om EU-borgeres frie bevægelighed, og for, at parret 
ikke havde "bevist legitimiteten af ægteskabet".

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 er 



PE487.873v01-00 2/3 CM\899894DA.doc

DA

indeholdt i direktiv 2004/38/EF1.

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

Som bekræftet af EU-Domstolen2, har sådanne familiemedlemmer ikke alene ret til at indrejse 
på medlemsstaternes områder, men også ret til at få et visum med henblik herpå.
Medlemsstaterne skal bistå disse personer med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa. 
Disse visa skal udstedes vederlagsfrit og så hurtigt som muligt efter en hasteprocedure.

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 eller i tilfælde af misbrug eller svig, f.eks. proformaægteskab.

Kommissionen modtog en klage direkte fra andrageren den 21. juli 2011. Den afgav sit svar 
den 23. august og den 20. oktober 2011 og kom med ovennævnte analyse af EU-lovgivningen 
og oplistede udtrykkeligt de dokumenter, som de irske myndigheder kunne kræve, at hendes 
ægtefælle vedlagde visumansøgningen, nemlig:

 bevis for hans identitet – f.eks. hans nigerianske pas – hvilket sætter de irske 
myndigheder i stand til at konstatere, hvis ansøgning det er, de behandler

 bevis for familiemæssig tilknytning – f.eks. en gyldig vielsesattest – hvilket sætter de 
irske myndigheder i stand til at forvisse sig om, at ansøgeren er et familiemedlem til 
en EU-borger

 bevis for, at andrageren udøver sine traktatmæssige rettigheder i Irland på tidspunktet 
for ansøgningen eller vil udøve disse, når ægtefællen lander – f.eks. en løbende 
arbejdsaftale eller et andet bevis for, at hun opfylder betingelserne i direktivets artikel 
7, stk. 1, som udbygget i direktivets artikel 8, stk. 3, eller en erklæring om, at parret vil 
rejse til Irland sammen, eller at han vil slutte sig til hende kort efter hendes ankomst –
hvilket sætter de irske myndigheder i stand til at forvisse sig om, at ansøgeren vil 
opholde sig i Irland sammen med EU-borgeren.

Hvad angår afslaget på grund af manglende fremlæggelse af beviser for, at andrageren udøver 
sine traktatmæssige rettigheder i Irland, konkluderede Kommissionen, at et sådant afslag i 

                                               
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 30.4.2004, 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).
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princippet er foreneligt med EU-retten, og at Kommissionen ikke er i stand til at vurdere, om 
de dokumenter, der ledsagede visumansøgningen, i tilstrækkelig grad har understøttet 
ovennævnte oplysninger.

Hvad angår den anden begrundelse, mindede Kommissionen om, at medlemsstaterne i medfør 
af direktivets artikel 35 kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at nægte, ophæve eller 
tilbagekalde rettigheder i henhold til dette direktiv, når der er tale om misbrug af rettigheder 
eller om svig, som f.eks. proformaægteskab. 

Bevisbyrden ligger hos de irske myndigheder, der nærer bekymring for, at et bestemt 
ægteskab er indgået proforma. Disse skal kunne opbygge en overbevisende sag, samtidig med 
at alle EU-rettens materielle garantier respekteres. I tilfælde af appel påhviler det de nationale 
domstole at påvise, at der foreligger misbrug i individuelle sager, idet der fremlægges bevis 
herfor i overensstemmelse med national ret, forudsat at EU-rettens effektivitet ikke derved 
anfægtes.

For at kunne vurdere, om de irske myndigheder i den foreliggende sag har handlet i 
overensstemmelse med deres forpligtelser i medfør af EU-lovgivningen, opfordrede 
Kommissionen andrageren til at fremsende en genpart af den irske afgørelse om afvisning af 
visumansøgningen. Kommissionen rådede hende endvidere til at henvende sig til Solvit, som 
kunne yde den optimale hjælp på dette stadie. Kommissionen meddelte også andrageren, at 
hun havde ret til at indgive en formel klage til Kommissionen, såfremt Solvit ikke kunne løse 
problemet, eller hvis hun ikke kunne acceptere den foreslåede løsning.

Da Kommissionen ikke modtog yderligere svar fra andrageren, afsluttedes sagen den 20. 
januar 2012.

Konklusion
Andrageren har også allerede været i direkte kontakt med Kommissionen, som sendte hende 
en retlig analyse og forslag til den mest effektive fremgangsmåde til løsning af problemet. I et 
brev af 20. oktober 2011 opfordrede Kommissionen desuden andrageren til at rette fornyet 
henvendelse, såfremt problemet forblev uløst, hvilket hun ikke har gjort."


