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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0830/2006, ingiven av Tobias King (brittisk medborgare), om 
Förenade kungarikets tillämpning av EG-direktivet 2004/38 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är brittisk medborgare och bosatt i Belgien tillsammans med sin fru som är 
turkisk medborgare. Han anser att Förenade kungariket bryter mot direktiv 2004/38 om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier. Enligt framställaren måste hans fru skaffa inresevisum när hon 
reser till Förenade kungariket trots att hon har ett giltigt uppehållstillstånd i Belgien. 
Framställaren hävdar att Förenade kungarikets invandringsförordning vid första påseende 
förefaller överensstämma med EG-direktivet, eftersom det föreskriver viseringsundantag för 
den som har uppehållstillstånd i egenskap av familjemedlem till medborgare 
i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för den som har uppehållskort. Enligt 
framställaren tolkar dock inrikesdepartementet denna bestämmelse vid tillämpningen som 
uppehållstillstånd utfärdade av Förenade kungariket, och bryter därmed mot 
direktiv 2004/38.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 9 mars 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 5 maj 2007.

Tobias King är en brittisk medborgare som utövar sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
i Belgien. Han klagar över att myndigheterna i Förenade kungariket har tvingat hans 
turkiska maka att skaffa inresevisum trots att hon har ett giltigt uppehållstillstånd som 
utfärdats till henne som familjemedlem till en unionsmedborgare. Dessutom utfärdas inte 
visumet gratis om unionsmedborgaren och makan eller maken reser separat.
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Enligt artikel 18 EG har varje unionsmedborgare rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorium, med förbehåll för de begränsningar och villkor som föreskrivs 
i fördraget och de bestämmelser som antagits för att genomföra dem. Begränsningarna och 
villkoren återfinns i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.
Enligt villkoren i direktivet har en unionsmedborgares familjemedlemmar från tredje land rätt 
att medfölja eller förena sig med unionsmedborgaren i värdmedlemsstaten där 
unionsmedborgaren utövar sin rätt att fritt röra och uppehålla sig. 

Förenade kungariket och andra medlemsstater som inte är bundna av förordning 
(EG) nr 539/2001 kan enligt nationell lag visserligen kräva att maken eller makan till en 
unionsmedborgare som utövar sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig ska ha inresevisum 
om denne make eller maka är medborgare i tredjeland. Men i artikel 5.2 i direktivet anges 
också att de familjemedlemmar som har ett giltigt uppehållskort enligt artikel 10 i samma 
direktiv ska undantas från viseringskravet.

För att efterleva dessa bestämmelser i direktivet genomförde Förenade kungariket 
2006 års EES-förordningar om invandring.

Bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning föreskriver att en person som inte är medborgare i ett 
EES-land måste medges inresa till Förenade kungariket om han eller hon är familjemedlem 
till en EES-medborgare och vid ankomsten förevisar ett giltigt pass, tillstånd i egenskap av 
EEA-familjemedlem, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd.

Bestämmelse 11.2 i 2006 års förordning kan förefalla överensstämma med artikel 5.2 
i direktivet. Men det brittiska konsulatet i Bryssel och UK SOLVIT Centre tolkade denna 
bestämmelse som att undantaget från viseringskravet endast gällde innehavare av 
uppehållskort som utfärdats av de berörda myndigheterna i Förenade kungariket. 

Enligt villkoren i artikel 5.2 i direktivet räcker det att familjemedlemmarna har ett giltigt 
uppehållskort utfärdat i enlighet med artikel 10 i direktivet för att de ska bli undantagna från 
viseringskravet. I denna bestämmelse finns dock inte några krav på att detta undantag ska 
begränsas till den medlemsstat som utfärdade uppehållskortet. 

Att tolka villkoret om viseringskraven i direktiv 2004/38/EG som att familjemedlemmen som 
innehar ett uppehållskort utfärdat i enlighet med artikel 10 i direktivet är undantagen från 
viseringskraven enbart i den medlemsstat som utfärdat detta uppehållstillstånd skulle utöka 
det krav som föreskrivs i direktivet med krav på uppehållstillståndets ”ursprung”. Ett sådant 
krav går utöver vad som föreskrivs i direktivet och strider mot detsamma.
I fråga om de avgifter som tas ut för ett inresevisum föreskrivs i artikel 5.2 att inreseviseringar 
ska utfärdas kostnadsfritt. Det bör noteras att inreseviseringar för familjemedlemmar från 
tredjeland till en unionsmedborgare endast utfärdas kostnadsfritt om familjmedlemmen reser 
till värdmedlemsstaten tillsammans med eller för att förenas med unionsmedborgaren där. Om 
familjemedlemmen reser ensam utan avsikt att förena sig med unionsmedborgaren 
i värdmedlemsstaten är direktivet inte tillämpligt och avgiften kan tas ut.
Tobias King ingav ett identiskt klagomål till kommissionen den 3 november 2006. 
Klagomålet har registrerats under referensnummer 2006/5043. Kommissionens 
generaldirektorat skrev till myndigheterna i Förenade kungariket den 27 mars 2007 och bad 
dem inom två månader från mottagandet av skrivelsen kommentera frågan om huruvida 
utfärdandet av uppehållskort var undantaget från viseringskravet.
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4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 17 juli 2007.

Så som kommissionen angav i sitt tidigare meddelande till Europaparlamentet om 
framställningen uppmärksammades myndigheterna i Förenade kungariket den 27 mars 2007 
på de frågor som framställaren tagit upp och ombads att lämna synpunkter på kommissionens 
bedömning av ärendet med hänsyn till tillämplig gemenskapsrätt.

Myndigheterna i Förenade kungariket svarade genom en skrivelse av den 4 juni 2007 och 
konstaterade att hänvisningen till uppehållstillstånd i bestämmelse 11.2 gäller ett 
uppehållsstillstånd utfärdat av de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket och angav att 
de inte delade kommissionens tolkning av artikel 5.2 i direktivet.

Det är nu uppenbart att frågan inte gäller tillämpningen av Förenade kungarikets nationella 
lagstiftning som införlivat gemenskapsrätten, utan snarare införlivandet av direktivet. Det 
problem som framställaren tog upp kommer att beaktas inom ramen för den allmänna 
granskning av överensstämmelsen mellan Förenade kungarikets lagstiftning och direktivet 
som kommer att slutföras före utgången av 2008.


