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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0923/2011 af O. D., litauisk statsborger, om anvendelsen af direktiv 
2004/38/EØF i Gibraltar

1. Sammendrag

Andrageren er litauisk statsborger og hendes mand ukrainsk statsborger. De har begge en 
opholdstilladelse fra myndighederne i Gibraltar. Den litauiske ambassade har meddelt hende, 
at hendes mand skal have et visum for at kunne bo i Litauen. Andrageren mener dog, at 
hendes mand i henhold til direktiv 2004/38/EF om retten til fri bevægelighed og frit ophold på 
medlemsstaternes territorium for EU-borgere og deres familiemedlemmer ikke skal ansøge 
om et visum til Litauen. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om afklaring af 
spørgsmålet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

”I henhold til artikel 21. stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har 
enhver unionsborger 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 fremgår af 
direktiv 2004/38/EF1.

                                               
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 
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I henhold til artikel 3, stk. 1, i direktivet finder dette direktiv kun anvendelse på 
unionsborgere, der rejser til eller tager ophold i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende er statsborger, samt familiemedlemmer, der ledsager unionsborgeren eller 
slutter sig til denne. 

EU-borgere, der er bosiddende i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, kan ikke drage 
fordel af de rettigheder, der gælder for unionsborgere, som har benyttet sig af ovennævnte 
rettighed og er flyttet til en anden medlemsstat. 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 medlemsstat1.

Det fremgår derfor, at andrageren er i en situation, der er omfattet af EU-retten om retten til at 
færdes og opholde sig frit på Unionens område (andrageren agter at vende tilbage til sit 
hjemland efter at have udøvet sin ret og taget ophold i en anden medlemsstat).

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. Medlemsstaterne skal bistå disse personer 
med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa, som udstedes så hurtigt som muligt efter 
en hasteprocedure og er gratis.

Som EU-Domstolen har bekræftet2, har sådanne familiemedlemmer ikke blot ret til indrejse i 
medlemsstaten, men også til at opnå indrejsevisum til dette formål. 

Direktivets artikel 5, stk. 2, fastlægger endvidere, at besiddelse af et gyldigt opholdskort, jf. 
direktivets artikel 10, fritager tredjelandsfamiliemedlemmer til en EU-borger fra kravet om 
visum, hvis de er med EU-borgeren eller slutter sig til EU-borgeren i en anden medlemsstat 
end der, hvor EU-borgeren er hjemmehørende. Af oplysningerne fra andrageren fremgår det, 
at hendes ægtefælle er i besiddelse af et opholdskort for familiemedlem til en unionsborger, jf. 
direktivets artikel 10, udstedt af myndighederne i Gibraltar. Hvis dette er bekræftet, 
fastlægger artikel 5, stk. 2, at de litauiske myndigheder skal tillade visumfri indrejse i Litauen 
for et familiemedlem fra et tredjeland, der er i besiddelse af et opholdskort for familiemedlem 
til en unionsborger, hvor den pågældende EU-borger er litauisk statsborger, som har udøvet 
hans/hendes ret til fri bevægelighed og ophold i EU.

Med henblik på at gennemføre bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF har Litauen planlagt at 
fremsætte et lovforslag om ændring af loven om tredjeborgeres retlige status nr. IX-2206 af 
29. april 2004, som sidst ændret den 22. juli 2009 ved lov nr. XI-392, som fuldt ud 
gennemfører bestemmelserne i direktivets artikel 5, stk. 2. Lovforslaget skal drøftes af det 
nationale parlament i foråret 2012 med ikrafttrædelse ca. 2-3 måneder efter vedtagelsen (i 
august-september 2012).

                                                                                                                                                  
2004, s. 77.

1 Domstolens dom af 7. juli 1992 i sag C-370/90 Singh (Rec.1992, s. I-4265) og af 11. december 2007 i sag C-
291/05 Eind (Rec. 2007, s. I-10719) 

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

Hvis det bekræftes, at andragerens ægtefælle er i besiddelse af et opholdskort for 
familiemedlem til en unionsborger, jf. direktivet artikel 10, og udstedt af myndighederne i 
Gibraltar, er de litauiske myndigheder forpligtet i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, til at 
tillade visumfri indrejse i Litauen for en statsborger fra et tredjeland, der er i besiddelse af et 
opholdskort for familiemedlem til en unionsborger, dersom denne unionsborger er litauisk 
statsborger, som har udøvet hans/hendes ret til fri bevægelighed og ophold i EU. 

I et sådant tilfælde ville den mest effektive hjælp være at henvende sig til SOLVIT-netværket. 
SOLVIT er et on-line problemløsende netværk, hvor EU-medlemsstaternes samarbejder for 
pragmatisk at løse problemer, som opstår på grund af forkert anvendelse af lovgivning 
vedrørende det indre marked af de offentlige myndigheder uden vederlag og inden for en kort 
frist på 10 uger1.

Hvis problemet stadig ikke er løst, eller hvis andrageren mener, at den foreslåede løsning er 
uacceptabel, opfordres hun til at underrette Europa-Kommissionen2, således at spørgsmålet 
kan behandles yderligere. 

Det kan også være i andragerens interesse at udnytter alle de retsmidler, der er tilgængelige på 
nationalt plan, som normalt giver andrageren mulighed for mere direkte og personligt at 
udøve sine rettigheder . Dersom andrageren har lidt skade, kan kun nationale domstole give 
erstatning. Da der endvidere er en tidsfrist for de nationale retsmidler, kunne andrageren miste 
sine rettigheder til at indgive klage på nationalt plan, medmindre hun benytter sig af dem 
hurtigt.”

                                               
1 Flere oplysninger om SOLVIT-netværket kan findes på http://ec.europa.eu/solvit.
2 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.


