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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1137/2007 af Adebayo Kelly, britisk statsborger, om afslag på 
ansøgning om visum

1. Sammendrag

Andrageren, som er britisk statsborger bosiddende i Irland med sin nigerianske mand, der har 
fået en 5-årig opholdstilladelse, anfører, at hun i forbindelse med ansøgning om et belgisk 
visum den 29. august 2007 fik oplyst af en medarbejder ved ambassaden, at hendes ansøgning 
ikke opfyldte betingelserne, eftersom hendes ægtefælle ansøgte om et visum i Irland. 
Ambassadens embedsmænd nægtede at udstede et visum på trods af, at andrageren havde 
forelagt den nødvendige dokumentation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

"Andrageren, som er britisk statsborger bosiddende i Irland med sin nigerianske mand, 
hævder, at den belgiske ambassade gav afslag på hendes ægtefælles ansøgning om visum i 
august 2007 med begrundelse i, at han skulle have et visum til fornyet indrejse i Irland. De 
belgiske myndigheder forlangte, at ansøgeren sendte en flybillet og hotelreservationer, og 
afslog dernæst at udstede et visum.

I henhold til direktiv 2004/38/EF har familiemedlemmer ret til at ledsage eller slutte sig til en 
EU-borger i en anden medlemsstat end den, hvor den pågældende EU-borger er statsborger. 
Denne rettighed har de i medfør af deres familiemæssige tilknytning til den pågældende EU-
borger.
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I henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, kan medlemsstater, der er bundet af forordning (EF) 
nr. 539/2001, f.eks. Belgien, når en EU-borger udøver sin ret til at færdes og opholde sig frit 
på den pågældende medlemsstats område, kræve, at dennes familiemedlemmer, som er 
tredjelandsstatsborgere, er i besiddelse af et indrejsevisum i overensstemmelse med 
forordningen.

Som EF-Domstolen har fastslået1, har den type familiemedlemmer ikke blot ret til indrejse på 
medlemsstatens område, men også til at få et visum med henblik herpå. Medlemsstaterne skal 
bistå disse personer med henblik på udstedelsen af de nødvendige visa, som udstedes så 
hurtigt som muligt efter en hasteprocedure og er gratis.

Eftersom denne rettighed udelukkende er betinget af familiemæssig tilknytning, kan 
værtsmedlemsstaten stille krav om, at familiemedlemmer, der ansøger om indrejsevisum, 
foreviser et gyldigt pas og dokumentation for familiemæssig tilknytning. Der kan ikke kræves 
yderligere dokumentation såsom en garantierklæring vedrørende logi, dokumentation for 
subsistensmidler, en invitation eller en returbillet.

I direktivets artikel 5, stk. 2, fastsættes det, at besiddelse af et gyldigt opholdskort, jf. 
direktivets artikel 10, fritager tredjelandsfamiliemedlemmer til en EU-borger for kravet om 
visum, hvis de ledsager eller slutter sig til EU-borgeren i en anden medlemsstat end den, hvor 
vedkommende er statsborger.

Andrageren hævder, at hendes ægtefælle er i besiddelse af et sådant opholdskort udstedt af de 
irske myndigheder. Som følge heraf behøver ægtefællen ikke noget indrejsevisum for at rejse 
med andrageren til Belgien eller slutte sig til hende der.

Ægtefællen behøver heller ikke noget visum til fornyet indrejse i Irland, da han har et irsk 
opholdskort, som er gyldigt i fem år.

Da andrageren synes at repræsentere et isoleret eksempel på, at nationale myndigheder 
anvender fællesskabsbestemmelserne ukorrekt, er den mest effektive klagemulighed at 
henvende sig til SOLVIT-nettet2. SOLVIT er et onlinenet til problemløsning, hvor EU's 
medlemsstater sammen forsøger at finde en pragmatisk løsning på problemer, der skyldes, at 
en offentlig myndighed ikke anvender lovgivningen om det indre marked korrekt. SOLVIT-
centrene er en del af den nationale forvaltning og har til opgave at finde konkrete løsninger på 
konkrete problemer i løbet af kun ti uger. SOLVIT arbejder gratis.

Hvis problemet stadig ikke er løst, eller hvis andrageren mener, at den foreslåede løsning er 
uacceptabel, er hun berettiget til at indgive en formel klage3 til Europa-Kommissionen."

                                               
1 Domstolens dom af 31. januar 2006 i sag C-503/03, Kommissionen mod Spanien (Sml. 2006, s. I-
1097).
2 Flere oplysninger om SOLVIT-nettet fås på http://ec.europa.eu/solvit.

3 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.
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