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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1307/2007 ingiven av Richard Willmer (brittisk medborgare), om 
att frun till en brittisk medborgare förvägras utöva rättigheter i Italien som 
fastställs i fördraget för att följa med sin man till Storbritannien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är brittisk medborgare och bor i Italien. Han innehar ett italienskt 
uppehållstillstånd. Han har gift sig med en rysk medborgare, och hans fru fick ett 
uppehållstillstånd i egenskap av familjemedlem till en EU-medborgare. De ville resa till 
Storbritannien för att träffa framställarens far, som bor utanför EES och som nyligen var på 
besök i Storbritannien under sex veckor. Enligt framställaren framgår det tydligt av 
direktiv 2004/38/EG att hans fru skulle kunna åka med honom till Storbritannien i upp till 
tre månader med ett giltigt ryskt pass och det italienska uppehållstillståndet, eller enbart med 
deras vigselbevis. Olyckligtvis anser sig Storbritannien inte vara bundet av direktivet. 
I artikel 2 i Immigration Regulations [bestämmelser om invandring] 2006/1003 
(Storbritanniens införlivande av direktiv 2004/38/EG) står det, i strid med artikel 10 
i direktivet, att det enda uppehållstillstånd som är gångbart för inresa i Storbritannien är det 
som utfärdats av de brittiska myndigheterna, inte uppehållstillstånd som kan utfärdas av 
vilken medlemsstat som helst. Med tanke på detta, och för att undvika problem, även om de 
visste på förhand att hans fru inte behövde något visum eller EEA Family Permit
[uppehållstillstånd för familjemedlemmar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES)], började de ansöka om ett sådant tillstånd. Genom den brittiska viseringsmyndigheten 
tillhandahölls ett nytt formulär för EEA Family Permit, i vilket man ombes tillhandahålla 
ännu mer utförlig dokumentation för såväl EES-medborgaren (som exempelvis 
anställningskontrakt, antalet arbetstimmar per månad, sammanlagd inkomst etc.) som för 
familjemedlemmen (utgångna pass från de senaste tio åren, straffregisterutdrag, båda 
föräldrarnas namn och födelsedatum osv.). Det nämns också att familjemedlemmen kan 
ombes tillhandahålla biometriska kännetecken (fingeravtryck). Dessa krav går långt utöver 
vad som föreskrivs i direktivet, och enligt framställarens bedömning kan ingen annan 
handling krävas än var sitt giltigt pass och deras vigselbevis. (Notera att hans far under tiden 
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har hunnit lämna Storbritannien, eftersom hela detta förfarande har tagit så lång tid.) 
I slutändan medgav de brittiska myndigheterna att hans fru skulle få tillstånd att resa in 
i Storbritannien utan EEA Family Permit om hon kunde bevisa att hon var nära anhörig till 
en medborgare i ett EES-land, och att tillståndet mer fungerade som en garanti för bäraren att 
frun inte skulle förvägras inresa, vilket är en absurd anledning till att kräva visum. 
Framställaren kontaktade både Solvit i Italien och Solvit i Storbritannien. Solvit i Italien 
svarade honom, efter att ha rådgjort med Solvit i Storbritannien, att han inte omfattades av 
direktivet, att han var en brittisk medborgare som återvände på besök till Storbritannien, 
medan Solvit i Storbritannien vidhöll att frun måste ansöka om visum enligt den brittiska 
nationella lagstiftningen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

Framställaren, en brittisk medborgare som bor i Italien med sin ryska fru, anser att 
Storbritannien har brutit mot direktiv 2004/38/EG genom att kräva att hon skulle skaffa ett 
inresevisum och tillhandahålla ett antal bevishandlingar. Han klagar också över att 
flygbolaget när han ville resa till Storbritannien tillsammans med sin fru informerade dem att 
de inte skulle få tillstånd att gå ombord på planet eftersom den italienska gränspolisen inte 
skulle tillåta att hans fru reste till Storbritannien utan ett visum.

Enligt gemenskapsrätten har EU-medborgare full frihet att röra sig och bosätta sig i 
värdmedlemsstaten, och deras familjemedlemmar från tredjeländer har rätt att följa med eller 
ansluta till dem där och erhålla ett inresevisum för detta ändamål. Dessa rättigheter erhålls 
endast genom familjbanden med EU-medborgare.

Även om det kan ställas krav på att sådana familjemedlemmar från tredjeländer har 
inresevisum måste medlemsstaten ge dem all den hjälp de behöver för att få nödvändiga 
viseringar. Viseringarna skall utfärdas gratis så snart som möjligt på grundval av ett 
påskyndat förfarande. 

Dessutom befrias sådana familjemedlemmar från viseringskravet om de kan uppvisa det 
uppehållskort som föreskrivs i artikel 10 i direktivet.

För att rätta sig efter dessa bestämmelser i direktivet införde Storbritannien Immigration 
(European Economic Area) Regulations 2006 (bestämmelser om invandring inom EES-
området). Enligt bestämmelse 11.2 i bestämmelserna från 2006 måste en person som inte är 
EES-medborgare beviljas inresetillstånd till Storbritannien om han eller hon är familjemedlem 
till en EES-medborgare och vid ankomsten kan uppvisa ett giltigt pass och ett EEA Family 
Permit (uppehållstillstånd för familjemedlemmar inom EES-området), ett uppehållstillstånd 
eller ett permament uppehållstillstånd.

Bestämmelse 11.2 verkar vid en första anblick vara förenlig med artikel 5.2 i direktivet. De 
brittiska myndigheterna tycks dock tolka denna bestämmelse så att endast de som har 
uppehållstillstånd utfärdat av berörda brittiska myndigheter är befriade från viseringskravet. 
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Enligt villkoren i artikel 5.2 i direktivet räcker det att familjemedlemmar har ett giltigt 
uppehållstillstånd som har utfärdats i enlighet med artikel 10 i direktivet för att de ska befrias 
från viseringskravet. Denna bestämmelse är inte begränsad till den medlemsstat som har 
utfärdat uppehållstillståndet. Ett sådant krav går utöver vad som föreskrivs i direktivet.

Avseende bevishandlingarna: eftersom rätten för familjemedlemmar från tredjeländer att 
erhålla inresevisum endast grundar sig på familjebanden får medlemsstaterna bara kräva att de 
ska uppvisa handlingar som styrker deras identitet och familjeband med EU-medborgaren

Kommissionen har fått ett flertal liknande klagomål, bland annat ett från framställaren, och 
kontaktade de brittiska myndigheterna i denna fråga den 27 mars 2007. De brittiska 
myndigheterna svarade den 4 juni 2007 att de inte delar kommissionens tolkning av artikel 5.2 
i direktivet. De hävdade att bevishandlingarna hjälper ambassadpersonalen att kontrollera de 
uppgifter som lämnats av sökandena och behandla ansökningarna så snabbt som möjligt. I 
svaret bekräftades att det inte finns något rättsligt krav på att tillhandahålla dessa 
bevishandlingar eftersom ett EEA family permit inte får utfärdas förrän den Entry Clearance 
Officer (tjänsteman som prövar ansökan om inresetillstånd) är övertygad om att kraven enligt 
bestämmelse 12 i bestämmelserna från 2006 är uppfyllda. Detta argument är inte helt 
övertygande, och kommissionen planerar att ta itu med detta problem inom ramen för den 
pågående kontrollen av att direktivet efterlevs i den brittiska lagstiftningen.

Framställarens klagomål registrerades officiellt med referensnummer 2008/4161 i februari 
2008.

När det gäller de italienska myndigheternas vägran att låta framställarens fru resa till 
Storbritannien är de italienska myndigheterna enligt artikel 4.1 i direktivet skyldiga att ge 
familjemedlemmar från tredjeländer, som ska resa med en EU-medborgare till en 
värdmedlemsstat eller träffa honom eller henne där, tillstånd att lämna landet med ett giltigt 
pass. I detta avseende är det inte tillåtet att inskränka denna rättighet även om de nationella 
myndigheterna anser att den berörda familjemedlemmen inte har det visum som krävs för 
inresa till värdmedlemsstaten.


