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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0830/2006 af Tobias King, britisk statsborger, om Det Forenede 
Kongeriges anvendelse af direktiv 2004/38

1. Sammendrag

Andrageren, som er britisk statsborger, men bosiddende i Belgien sammen med sin hustru, 
som er tyrkisk statsborger, mener, at Det Forenede Kongerige overtræder direktiv 2004/38 om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område. Ifølge andrageren skal hans hustru stadig have et indrejsevisum, 
når de rejser til Det Forenede Kongerige, selv om hun har en gyldig opholdstilladelse i 
Belgien. Andrageren gør gældende, at den britiske bekendtgørelse om indvandring ved første 
øjekast synes at være i overensstemmelse med direktivet, idet indehaverne af EØS-
familietilladelser eller opholdstilladelser er undtaget fra visumkravet. Ifølge ham fortolker det 
britiske indenrigsministerium imidlertid denne bestemmelse som opholdstilladelser udstedt af 
Det Forenede Kongerige, hvilket dermed er i strid med direktiv 2004/38.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. marts 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2007.

"Tobias King, en britisk statsborger, der udøver sin ret til at færdes og opholde sit frit i 
Belgien, klager over, at de britiske myndigheder har krævet, at hans tyrkiske ægtefælle skal 
være i besiddelse af et indrejsevisum, selv om hun har en gyldig belgisk opholdstilladelse, der 
er udstedt til hende i egenskab af familiemedlem til en unionsborger. Desuden udstedes 
visummet ikke gratis, såfremt unionsborgeren og ægtefællen rejser hver for sig.
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I EF-traktatens artikel 18 er det fastsat, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde 
sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er 
foreskrevet i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. Begrænsningerne og 
betingelserne er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område.

Ifølge direktivets bestemmelser har tredjelandsfamiliemedlemmer til en unionsborger ret til at 
ledsage eller slutte sig til unionsborgeren i den værtsmedlemsstat, hvor unionsborgeren 
udøver sin ret til at færdes og opholde sig frit. 
Selv om medlemsstater, der ikke er bundet af forordning (EF) nr. 539/2001, som f.eks. Det 
Forenede Kongerige, i tilfælde, hvor en unionsborger udøver retten til at færdes og opholde 
sig frit på deres område, kan kræve, at en ægtefælle, der er tredjelandsstatsborger, skal være i 
besiddelse af et indrejsevisum ifølge national lovgivning, foreskrives det i direktivets artikel 
5, stk. 2, at besiddelse af et gyldigt opholdskort, jf. direktivets artikel 10, fritager sådanne 
familiemedlemmer for kravet om visum.
Med henblik på at opfylde disse direktivbestemmelser satte Det Forenede Kongerige 
immigrationsbekendtgørelsen 2006 (Det Europæiske Økonomiske Område) i kraft.
Det hedder i bekendtgørelsens § 11, stk. 2, at en person, der ikke er en EØS-statsborger kan 
indrejse i Det Forenede Kongerige, hvis han eller hun er familiemedlem til en EØS-
statsborger, og ved ankomsten fremviser et gyldigt pas og en EØS-familietilladelse, et 
opholdskort eller et permanent opholdskort.
Det ser ud til, at 2006-bekendtgørelsens § 11, stk. 2, opfylder bestemmelsen i direktivets 
artikel 5, stk. 2. Det britiske konsulat i Bruxelles og det britiske SOLVIT-center har imidlertid 
fortolket bekendtgørelsens bestemmelse således, at alene indehavere af opholdskort udstedt af 
de relevante britiske myndigheder var fritaget for kravet om visum. 
Ifølge selve ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 2, er det tilstrækkeligt for 
familiemedlemmer, at de besidder et gyldigt opholdskort udstedt i overensstemmelse med 
direktivets artikel 10 for at blive fritaget for kravet om visum. Denne bestemmelse indeholder 
intet krav om, at undtagelsen kun gælder i forhold til den medlemsstat, der har udstedt 
opholdskortet. 

En fortolkning af betingelsen vedrørende visumkrav ifølge direktiv 2004/38/EF, hvorefter et 
familiemedlem, som besidder et opholdskort udstedt i overensstemmelse med direktivets 
artikel 10 kun er undtaget fra kravet om visum i den medlemsstat, der har udstedt 
opholdskortet, ville tilføje et krav med hensyn til opholdskortets "oprindelse" til denne 
betingelse, således som den er formuleret i direktivet. Et sådant krav falder uden for 
direktivets bestemmelser og udgør en foranstaltning, som strider mod direktivet.

Med hensyn til det gebyr, der opkræves for et indrejsevisum, bestemmes det i direktivets 
artikel 5, stk. 2, at indrejsevisa udstedes gratis. Det skal bemærkes, at indrejsevisa for 
tredjelandsfamiliemedlemmer til en unionsborger kun udstedes gratis, når sådanne 
familiemedlemmer ledsager eller slutter sig til unionsborgeren i værtsmedlemsstaten. Når 
familiemedlemmet rejser alene uden det formål at slutte sig til unionsborgeren i 
værtsmedlemsstaten, finder direktivet ikke anvendelse, og der kan opkræves et gebyr.

Tobias King har allerede indgivet en tilsvarende klage til Kommissionens tjenestegrene den 3. 
november 2006. Klagen er registreret under referencenummer 2006/5043. Kommissionens 
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tjenestegrene fremsendte den 27. marts 2007 en skrivelse til de britiske myndigheder, hvori de 
bad disse fremsætte deres kommentarer til spørgsmålet om opholdskort, der er fritaget for 
krav om visum, senest to måneder efter modtagelsen af skrivelsen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. juli 2007.

"Som det fremgår af foregående meddelelse til Europa-Parlamentet om dette andragende, blev 
de britiske myndigheder den 27. marts 2007 underrettet om det spørgsmål, som andrageren 
tager op, og myndighederne blev opfordret til at fremføre bemærkninger til Kommissionens 
vurdering af sagen i henhold til den gældende fællesskabslovgivning.

De britiske myndigheder svarede i en skrivelse af 4. juni 2007 og noterede, at henvisningen til 
et opholdskort i forordningens artikel 11, stk. 2 vedrører et opholdskort udstedt af de relevante 
britiske myndigheder, og anførte, at de ikke deler Kommissionens fortolkning af direktivets 
artikel 5, stk. 2.

Det er nu indlysende, at spørgsmålet ikke drejer sig om anvendelsen af britisk national 
lovgivning i forbindelse med gennemførelsen af fællesskabslovgivningen, men snarere om 
gennemførelsen af direktivet. Inden for rammerne af den generelle undersøgelse af den 
britiske lovgivnings overensstemmelse med direktivet, som afsluttes inden udgangen af 2008, 
vil der blive taget højde for det problem, som andragendet rejser."


