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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1307/2007 af Richard Willmer, britisk statsborger, om afvisning af 
rettigheder for en britisk statsborgers hustru, som udøver traktatfæstede 
rettigheder i Italien, til at følge med hendes ægtefælle til Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren er en britisk statsborger bosiddende i Italien. Han har italiensk opholdstilladelse. 
Han giftede sig med en russisk statsborger, og hans hustru fik udstedt en opholdstilladelse til 
en EU-borgers familiemedlem. De ville rejse til Det Forenede Kongerige for at møde 
andragerens far, som nu er bosiddende uden for EØS, og som for nylig var på besøg i Det 
Forenede Kongerige i seks uger.  Det stod klart for andrageren, at hans hustru i henhold til 
direktiv 2004/38/EF kunne følge med ham til Det Forenede Kongerige i op til tre måneder, 
hvis hun medbragte sit gyldige russiske pas og sin italienske opholdstilladelse eller deres 
vielsesattest alene. Desværre føler Det Forenede Kongerige sig ikke bundet af direktivet: 
Paragraf 2 i immigrationsbestemmelserne 2006/1003 (Det Forenede Kongeriges 
gennemførelse af direktiv 2004/38/EF) fastslår i strid med direktivets artikel 10, at den eneste 
opholdstilladelse, som er gyldig for indtræden i Det Forenede Kongerige, er en, som er 
udstedt af de britiske myndigheder, og ikke en opholdstilladelse udstedt af en anden 
medlemsstat. I betragtning heraf og for at undgå problemer begyndte de, selv om de på 
forhånd havde konstateret, at hans hustru ikke behøvede visum eller EØS-familietilladelse, at 
ansøge om den påkrævede tilladelse. De britiske visummyndigheder har indført en ny EØS-
familietilladelsesformular, der kræver yderligere dokumentation fra såvel EØS-borgeren 
(f.eks. ansættelseskontrakt, antal arbejdstimer om måneden, samlet indkomst osv.) som fra 
familiemedlemmet (udløbne pas for de seneste ti år, straffeattester, navne og begge forældres 
fødselsdatoer osv.).  Det bør desuden nævnes, at familiemedlemmet kan blive bedt om at 
aflevere biometriske oplysninger (fingeraftryk). Disse krav er langt mere vidtgående end 
direktivets bestemmelser, og andrageren er af den opfattelse, at de eneste dokumenter, der kan 
kræves, er hans gyldige pas, hans hustrus gyldige pas og deres vielsesattest. (Det bemærkes, 
at hans far i mellemtiden havde forladt Det Forenede Kongerige, eftersom alle disse 
procedurer tog lang tid). Det endte med, at de britiske myndigheder indrømmede, at hans 
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hustru ville få tilladelse til at rejse ind i Det Forenede Kongerige uden en EØS-
familietilladelse, hvis hun kunne bevise, at hun var familiemedlem til en EØS-borger, og at 
tilladelsen mere gjaldt som en sikkerhed over for indehaveren for, at hustruen ikke ville blive 
nægtet adgang, end som noget andet, hvilket er en absurd begrundelse for at anmode om 
visum. Andrageren har kontaktet både Solvit i Italien og Solvit i Det Forenede Kongerige. 
Solvit i Italien svarede ham efter at have hørt Solvit i Det Forenede Kongerige, at han ikke er 
omfattet af direktivet, da han er britisk statsborger, som vender tilbage til Det Forenede 
Kongerige som besøgende, mens Solvit i Det Forenede Kongerige fastholder, at hans hustru 
skal anmode om et visum i henhold til britisk lov.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren, en britisk statsborger, der er bosiddende i Italien med sin russiske ægtefælle, 
påstår, at Det Forenede Kongerige har overtrådt bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF ved at 
kræve, at hun skulle have et visum samt fremlægge en række understøttende dokumenter. Han 
klager også over, at han i forbindelse med en rejse til Det forenede Kongerige med sin hustru, 
af flyselskabet blev informeret om, at de ville blive nægtet ombordstigning, fordi det 
italienske grænsepoliti ikke ville lade hans hustru rejse til Det Forenede Kongerige uden et 
visum.

I henhold til fællesskabslovgivningen, hvor EU-borgere udøver deres ret til at færdes og 
opholde sig frit i en værtsmedlemsstat, har deres tredjelandsfamiliemedlemmer ret til at 
ledsage eller slutte sig til vedkommende der samt til at få udstedt et indrejsevisum til formålet.
Disse rettigheder har de alene i medfør af deres familiemæssige tilknytning til en EU-borger.

Selv om sådanne tredjelandsfamiliemedlemmer kan være tvunget til at skaffe sig et 
indrejsevisum, fastslår direktivets artikel 5, stk. 2, at værtsmedlemsstaten skal bistå dem med 
alle faciliteter med henblik på opnåelse af de nødvendige visa. Disse visa udstedes gratis og så 
hurtigt som muligt efter en hasteprocedure.

Desuden fritager besiddelse af en gyldig opholdstilladelse, som omtalt i direktivets artikel 10, 
sådanne familiemedlemmer for kravet om visum.

For at opfylde bestemmelserne i direktivet indførte Det Forenede Kongerige Immigration 
(European Economic Area) Regulations 2006. Artikel 11, stk. 2 i de britiske bestemmelser 
fastslår, at en person, som ikke er EØS-borger, skal have adgang til Det Forenede Kongerige, 
hvis han eller hun er familiemedlem til en EØS-borger og ved ankomsten fremviser et gyldigt 
pas og en EØS-familietilladelse, en midlertidig eller en permanent opholdstilladelse.

Artikel 11, stk. 2 synes at være i overensstemmelse med direktivets artikel 5, stk. 2. Imidlertid 
synes de britiske myndigheder at fortolke denne bestemmelse, som om den kun fritager 
indehavere af opholdstilladelser udstedt af de relevante britiske myndigheder fra kravet om 
visum.
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I henhold til bestemmelserne i direktivets artikel 5, stk. 2, er det tilstrækkeligt for 
familiemedlemmer at besidde en gyldig opholdstilladelse udstedt i overensstemmelse med 
direktivets artikel 10 for at blive fritaget fra kravet om visum. Denne bestemmelse er ikke 
begrænset til den medlemsstat, der har udstedt opholdstilladelsen. Sådanne krav rækker ud 
over direktivets bestemmelser.

Med hensyn til understøttende dokumenter, kan medlemsstaterne, da familiemedlemmer fra 
tredjelandes ret til at få udstedt visum udelukkende er betinget af deres familiemæssige bånd, 
kun stille krav om, at de skal fremvise dokumenter, der dokumenterer deres identitet og deres 
familiemæssige tilknytning til EU-borgeren.

Kommissionen har modtaget adskillige enslydende klager, herunder en fra andrageren, og 
kontaktede den 27. marts 2007 de britiske myndigheder vedrørende sagen. De britiske 
myndigheder svarede den 4. juni 2007 ved at oplyse, at de ikke deler Kommissionens 
fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 2, og hævder, at de understøttende dokumenter hjælper 
ambassadepersonalet med at verificere de oplysninger, ansøgerne tilvejebringer, samt med at
få ansøgningerne behandlet så hurtigt og effektivt som muligt. Svaret bekræftede, at der ikke 
er noget lovgivningsmæssigt krav om at fremlægge disse understøttende dokumenter, da 
EØS-familietilladelsen skal udstedes, uanset om indrejsemyndighedspersonen er tilfreds med 
opfyldelsen af de britiske immigrationsbestemmelser fra 2006. Dette argument er ikke helt 
overbevisende, og Kommissionen regner med at tage problemet op inden for rammerne af den 
igangværende undersøgelse af den britiske lovgivnings overholdelse af direktivet.

Andragerens klage er officielt registreret under reference 2008/4161 i februar 2008.

Det skal, i forbindelse med at de italienske myndigheder nægtede at lade andragerens hustru 
rejse til Det Forenede Kongerige, nævnes, at direktivets artikel 4, stk. 1 forpligter de 
italienske myndigheder til at give familiemedlemmer fra tredjelande, som rejser sammen med 
en EU-borger til en værtsmedlemsstat eller slutter sig til ham eller hende der, tilladelse til at 
forlade deres territorium med et gyldigt pas. Det er således ikke tilladt at begrænse denne ret, 
selv om de nationale myndigheder ikke mener, at det pågældende familiemedlem har det 
påkrævede visum til at rejse ind i værtsmedlemsstaten."


