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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0259/2012 af W.R., nederlandsk statsborger, om den manglende 
anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område

1. Sammendrag

I juli 2011 indgav andragerens hustru en ansøgning til den spanske ambassade i Colombia om 
udstedelse af et visum til kortvarigt ophold med henblik på at holde ferie med sin mand i 
Spanien i henhold til en unionsborgers familiemedlems indrejseret. I forbindelse med denne 
ansøgning måtte andragerens hustru foretage fire rejser på mere end 12 timer, alene for 
personligt at give supplerende oplysninger. Som led i ansøgningsproceduren forlangte 
ambassadøren bevis for betalingen af en (ikkerefunderbar) flybillet, en reservation på et hotel 
og en forsikring samt opfyldelse af andre betingelser for udstedelsen af et almindeligt visum 
til personer, der ikke er familiemedlemmer til unionsborgere. Til slut blev visumansøgningen 
afvist den 23. september 2011, efter ferieperioden. Andrageren indgav derefter en klage til 
Solvit. Efter 15 uger foreslog Solvit som løsning, at der blev indgivet en ny visumansøgning 
under henvisning til EU-retten. Andrageren indgav ligeledes en klage til Kommissionen, som 
på ny henviste ham til Solvit. I lyset af dette afslag indgav andrageren en officiel klage til 
ambassaden i Bogotá, til det spanske udenrigsministerium og til den spanske ambassade i 
Nederlandene. Han har ikke modtaget noget svar fra nogen af disse spanske myndigheder. 
Ifølge andrageren har han ikke kunnet indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand, da
Solvit ikke er nævnt på klageformularen. Han anmoder om forklaringer og om en 
undersøgelse. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

”Selv om det desværre ikke lykkedes det spanske Solvit-center at finde frem til en løsning, 
har det ihærdigt forsøgt at hjælpe andrageren med at løse hans problem.   

Solvit foretog sig følgende: Det spanske Solvit-center gik ind i sagen den 20. oktober 2011. 
Først forsøgte det at kontakte konsulatet i Bogotá (den 21. oktober, 25. oktober og 3. 
november), men uden held, hvorefter det kontaktede det spanske udenrigsministerium den 3. 
november 2011 for at skaffe sig klarhed over den afgørelse, som konsulatet i Bogotá havde 
truffet. 

Centret modtog et svar fra Udenrigsministeriet den 20. december 2011, hvori det hed, at 
konsulatet havde afvist visumansøgningen af følgende årsager:

- Det var andragerens hustrus første rejse til Europa. Hun oplyste, at hun ville opholde 
sig i Schengen-området i 35 dage, men hendes flybillet gjaldt til et ophold på 30 dage. 

- Hun havde kun reserveret hotel i Madrid for de første to dage af sit ophold.  Det var 
derfor uvist, hvorvidt hun kun ville opholde sig i Spanien eller eventuelt også i andre 
Schengen-lande.  

- Formålet med rejsen var uklart.

Det spanske Solvit-center pegede i sit svar til Udenrigsministeriet på, at andragerens hustru, 
eftersom hun er gift med en EU-borger og rejser sammen med sin mand (og således nyder 
godt af bestemmelserne i direktiv 2004/38), kun behøver at forelægge dokumentation for sin 
familietilknytning.  Udenrigsministeriet svarede, at det delte denne opfattelse og havde 
informeret konsulatet i Bogotá herom. 
Konsulatet svarede aldrig Solvit direkte, hvorefter Udenrigsministeriet meddelte Solvit, at 
andrageren burde indgive en ny visumansøgning, da det allerede havde informeret konsulatet 
om sit synspunkt i denne sag. Solvit afsluttede sagen med dette råd den 3. februar. 
Andrageren spurgte, om det i forbindelse med den nye visumansøgning, som han var blevet 
rådet til at indgive, var muligt at indgive ansøgningen på konsulatet i Cali, eftersom den første 
visumansøgning også var blevet indgivet her. Solvit forhørte sig således den 5. marts 2012 
hos de spanske kompetente myndigheder om muligheden herfor, eftersom konsulatet i Cali er 
et honorært konsulat. I begyndelsen af april modtog Solvit et positivt svar (pr. telefon). 
Herefter meddelte det spanske Solvit-center det nederlandske Solvit-center, at andragerens 
hustru kunne indgive sin ansøgning på konsulatet i Cali.

Da andrageren tog til Cali for at indgive visumansøgningen, var svaret negativt, og han 
kontaktede derfor Solvit på ny. Nu blev sagen genåbnet med det samme sagsnummer som før, 
125051/11/NL.

Det spanske Solvit-center forsøgte at få klarhed over, hvad der var sket på konsulatet i Cali, 
og fik af Udenrigsministeriet at vide, at den eneste mulighed for at få visummet var at søge 
om det personligt på konsulatet i Bogotá, da konsulatet i Cali er et honorært konsulat. 
Eftersom Bogotá er langt fra andragerens hjem, besluttede Solvit at gå praktisk til værks og 
sikre sig, hvilke dokumenter der ville være nødvendige, således at andrageren og hans kone 
ikke ville være nødt til at rejse til Bogotá to gange. Solvit modtog for første gang et direkte 
svart fra konsulatet i Bogotá, hvori det hed, at der var brug for følgende dokumenter: 
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- Dokumenter, hvoraf det fremgår, at visumansøgeren er familiemedlem til en EU-
borger (vielsesattest)

- Identitetsbevis (for visumansøgeren og EU-borgeren)

- Flybilletter (eller billetreservationerne) for at gøre det muligt at kontrollere, om 
ægtefællerne vil opholde sig i Spanien samtidigt, eller om hustruen vil slutte sig til sin 
mand dér

- Bevis for indlogering 

- Skrivelse fra EU-borgeren, hvori han erklærer, at han vil rejse til Spanien for at slutte 
sig til sin hustru på bestemte datoer og steder.

Det spanske Solvit-center anmodede om en nærmere forklaring på, hvorfor der var brug for 
disse dokumenter, men indtil videre har det ikke modtaget noget svar. 

Det spanske Solvit-center er et uformelt netværk, der søger at finde frem til hurtige løsninger 
for borgere og virksomheder, men det har måttet konkludere, at det i det her foreliggende 
tilfælde ikke har været muligt på uformel vis at finde en tilfredsstillende løsning for 
andrageren og hans hustru.  Det spanske Solvit-center har derfor lukket sagen som en uløst 
sag og henvist andrageren til mere formelle klageadgange.  

EU-forskrifter om fri bevægelighed for EU-borgere

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 findes i 
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, på hvis område unionsborgeren 
udøver sin ret til at færdes og opholde sig frit, kræve, at et familiemedlem, som ikke er 
statsborger i en medlemsstat, er i besiddelse af et indrejsevisum.

Som bekræftet af EU-Domstolen1 har sådanne familiemedlemmer ikke blot ret til indrejse i en 
medlemsstat, men også til at opnå indrejsevisum til dette formål. Medlemsstaterne skal bistå 
disse personer med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa. Disse visa skal udstedes så 
hurtigt som muligt efter en hasteprocedure og er gratis.

Eftersom denne rettighed udelukkende er betinget af den familiemæssige tilknytning, kan de 
nationale myndigheder kun kræve, at familiemedlemmer til EU-borgere forelægger følgende 
dokumenter:

 identitetsbevis – f.eks. et gyldigt pas – således at de nationale myndigheder kan 
konstatere, hvis ansøgning de behandler

                                               
1 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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 bevis for familiemæssig tilknytning – f.eks. en gyldig vielsesattest – således at de 
nationale myndigheder kan forvisse sig om, at ansøgeren er et familiemedlem til en 
EU-borger og

 bevis for, at EU-borgeren i det pågældende øjeblik udøver retten til fri bevægelighed 
inden for EU i værtmedlemsstaten eller vil udøve denne ret på tidspunktet for 
familiemedlemmets indrejse i værtsmedlemsstaten - således at de nationale 
myndigheder kan forvisse sig om, at ansøgeren vil opholde sig i værtsmedlemsstaten 
sammen med EU-borgeren.

Der kan ikke kræves yderligere dokumentation såsom bevis for indlogering, beskæftigelse, 
tilstrækkelige økonomiske midler eller lønindkomst, 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, jf. kapitel VI i 
direktivet, eller i tilfælde af misbrug eller svig.

For at efterleve bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF har Spanien indført kongeligt dekret nr. 
240/20071 om indrejse, fri bevægelighed og ophold i Spanien for EU-borgere og deres 
familiemedlemmer.

Kommissionen finder, at direktivets artikel 5, stk. 2, er blevet gennemført korrekt i spansk 
lov.

Andragerens direkte klage til Kommissionen

Andrageren indgav en direkte klage til Kommissionen den 13. oktober 2011. Klagen blev 
registreret, og der fremsendtes et modtagelsesbevis den 29. november 2011.

Den 19. december 2011 sendte Kommissionen et svar til andrageren. I svaret vurderede 
Kommissionen andragerens klage i lyset af gældende EU-ret og rådede andrageren til at 
henvende sig til Solvit-nettet.   Kommissionen beklager, at det ikke var gået op for den, at 
andrageren allerede uden held havde sat sin lid til Solvit, således som det fremgik af den 
oprindelige klage af 13. oktober 2011.

Mellem januar og marts 2012 forelagde andrageren yderligere bemærkninger i relation til sin 
klage, hvori han navnlig redegjorde for sine kontakter med Solvit og oplyste, at Solvit havde 
opfordret hans hustru til at indgive en ny visumansøgning.

Kommissionen svarede den 20. juni 2012.  Den understregede, at andragerens klage, eftersom 
Spanien allerede har gennemført artikel 5 i direktiv 2004/38/EF på korrekt vis, skal betragtes 
som et enkeltstående eksempel på en national myndigheds ukorrekte anvendelse af national 
lovgivning, der gennemfører EU-lovgivning på korrekt vis.  I sit svar meddelte 

                                               
1 Kongeligt dekret nr. 240/2007 af 16. februar 2007 om indrejse, fri bevægelighed og 

ophold i Spanien for borgere i Den Europæiske Unions medlemsstater og i andre stater, 
der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (det spanske 
statstidende nr. 51 af 28. februar 2007).
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Kommissionen endvidere andrageren, at den, selv i betragtning af hans klage, ikke er i 
besiddelse af tilstrækkeligt underbyggede og detaljerede beviser for, at der foreligger en 
administrativ praksis, der strider mod EU-retten, idet en sådan praksis for at være i strid med 
EU-retten skal være af fast og almen art som krævet af Domstolen.  

I svaret meddeltes andrageren sluttelig, at hans klage vil blive taget i betragtning ved 
vurderingen af, hvorvidt gennemførelsen og anvendelsen af direktivet er i overensstemmelse 
med EU-retten.

Konklusioner
Andrageren bør notere sig, at indgivelse af en klage til Kommissionen ikke kan erstatte retlige 
skridt på nationalt plan, som måtte være nødvendige for at beskytte hans rettigheder. Hvis han 
mener, at der er sket en krænkelse af hans rettigheder i henhold til national lov, bør han derfor 
sikre sig, at han ikke overskrider eventuelle relevante frister for retlige skridt i 
overensstemmelse med nationale procedurer. 
Kommissionen kan ikke bistå andrageren med at opnå skadeserstatning fra nationale 
myndigheder. Såfremt andrageren har lidt tab eller skade, kan kun de nationale domstole 
tilkende ham erstatning.”


