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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1095/2011 af Kris Goodwin, britisk statsborger, om 
Nederlandenes påståede ukorrekte gennemførelse af direktiv 2004/38/EF

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at de nederlandske myndigheder kræver, at hans russiske kone skal 
søge om visum for at kunne aflægge et besøg i Nederlandene. Efter hans mening er denne 
procedure i strid med direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers 
ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Andrageren henviser i den 
forbindelse tillige til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis i sag C-459/99 
(BRAX mod den belgiske stat).

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, at hans russiske kone, som har bopæl i Det Forenede Kongerige, 
skal have visum eller permanent opholdstilladelse for at besøge Kongeriget Nederlandene. 

Kommissionens bemærkninger

I henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/38/EF kan familiemedlemmer, der ikke er 
statsborgere i en medlemsstat, pålægges pligt til at være i besiddelse af et visum for at få 
adgang til en medlemsstat. Ifølge direktivet er familiemedlemmer til EU-borgere, som ikke 
selv er unionsborgere, men er i besiddelse af et gyldigt opholdskort for familiemedlemmer til 
en unionsborger, fritaget for kravet om visum. 
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EU-Domstolens dom i sag C-459/99 MRAX mod Kongeriget Belgien fritager ikke 
unionsborgeres familiemedlemmer, som ikke selv er unionsborgere, for kravet om visum. 

Domstolen fastslog i den nævnte dom, at hvis et familiemedlem til en unionsborger kan 
bevise sin identitet og eksistensen af familieforbindelsen med EU-borgeren, er det en 
uforholdsmæssig foranstaltning at sende den pågældende tilbage, fordi han eller hun ikke er i 
besiddelse af et pas eller det krævede visum. 

Domstolens ovennævnte dom er kodificeret i artikel 5, stk. 4, i direktiv 2004/38/EF. I henhold 
til artikel 5, stk. 4, i direktiv 2004/38/EF gælder følgende: "Hvis unionsborgeren eller et 
familiemedlem, som ikke er statsborger i en medlemsstat, ikke er i besiddelse af de krævede 
rejsedokumenter eller de eventuelt krævede visa, giver den berørte medlemsstat disse 
personer enhver rimelig mulighed for inden for en rimelig frist at opnå eller fremskaffe de 
nødvendige dokumenter, eller få bekræftet eller på anden måde godtgjort, at de er omfattet af 
retten til fri bevægelighed og ophold, inden der træffes afgørelse om tilbagesendelse".

Konklusion

Kongeriget Nederlandene er berettiget til at kræve, at andragerens kone er i besiddelse af et 
visum eller et opholdskort for familiemedlem til en EU-borger for at komme ind i landet. 

Følgelig kan der på grundlag af de fremlagte oplysninger ikke påvises nogen overtrædelse af 
EU-lovgivningen." 


