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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:  Petycja nr 0413/2019, którą złożył Nial Pickering (Zjednoczone 
Królestwo), w sprawie wdrożenia w Irlandii dyrektywy 2004/38/WE 
dotyczącej prawa do swobodnego przemieszczania się

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża ubolewanie z powodu niezgodnego – według niego – wdrożenia 
w Irlandii dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Składający 
petycję, obywatel brytyjski, który wraz z żoną Wietnamką i córką posiadającą podwójne 
obywatelstwo mieszka w Turcji, twierdzi, że władze Irlandii odmówiły wydania wizy jego 
żonie w związku z podejrzeniem o obejście krajowych przepisów imigracyjnych. Zdaniem 
składającego petycję taka odmowa narusza jego prawo do swobodnego przemieszczania się 
i prawo do życia rodzinnego.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 7 października 2019 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 stycznia 2020 r.

Komisja otrzymała skargę w tej samej sprawie od składającego petycję w maju 2019 r. 
i udzieliła mu odpowiedzi, w której przeanalizowała skargę w świetle mającego zastosowanie 
prawa UE. W skardze stwierdzono, że żona składającego petycję otrzymała zakaz wjazdu na 
terytorium Zjednoczonego Królestwa z powodu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu 
w tym państwie członkowskim w 2010 r. Informacje przekazane Komisji sugerowały, że 
wydania wizy odmówiono nie tylko z tych powodów. Komisja prowadzi obecnie dialog 
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z władzami irlandzkimi w sprawie ogólnej kwestii transpozycji dyrektywy 2004/38/WE1 do 
prawa irlandzkiego, a także wdrażania dyrektywy w odniesieniu do rozpatrywania wniosków o 
wydanie wiz wjazdowych złożonych przez członków rodziny niebędących obywatelami UE na 
mocy dyrektywy 2004/38/WE.

Uwagi Komisji 

Jeżeli chodzi o odmowę wydania przez Irlandię wizy na podstawie zakazu wjazdu wydanego 
przez inne państwo członkowskie z powodu wcześniejszego przekroczenia dozwolonego 
okresu pobytu niezgodnie z przepisami imigracyjnymi tego państwa, Komisja sformułowała 
następujące wnioski.

Artykuł 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że każdy obywatel 
Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach 
i w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki zawarte są 
w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy państwa członkowskie mogą wymagać wizy wjazdowej od 
niebędącego obywatelem UE członka rodziny obywatela Unii, który korzysta z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i przebywania na ich terytorium. Tacy członkowie rodziny 
mają nie tylko prawo do wjazdu na terytorium państwa członkowskiego, lecz także prawo do 
uzyskania w tym celu wizy wjazdowej, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej2. Państwa członkowskie muszą zapewnić takim osobom wszelkie ułatwienia 
w celu uzyskania przez nie niezbędnych wiz, które winny być wydawane nieodpłatnie, 
w najkrótszym możliwym terminie i w drodze procedury przyspieszonej. 

Przepisy UE w sprawie swobodnego przepływu obywateli UE upoważniają państwa 
członkowskie do odmowy wizy wjazdowej ze względów porządku publicznego lub 
bezpieczeństwa publicznego, pod warunkiem należytego poszanowania zabezpieczeń 
merytorycznych i proceduralnych określonych w rozdziale VI dyrektywy. Artykuł 27 ust. 2 
stanowi, że: „Środki podjęte ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
publicznego muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności i opierać się wyłącznie na 
indywidualnym zachowaniu danej osoby”. Dyrektywa stanowi, że indywidualne zachowanie 
danej osoby musi stanowić rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające 
jeden z podstawowych interesów społecznych. Wszelkie środki tego typu podlegają 
zabezpieczeniom proceduralnym przewidzianym w art. 30 i 31 dyrektywy. Oznacza to, że 
zainteresowane osoby muszą zostać powiadomione na piśmie o każdej decyzji zawierającej 
ograniczenia, poinformowane dokładnie i w pełni o powodach podjęcia takiej decyzji w ich 
przypadku i o tym, w którym sądzie mogą wnieść odwołanie oraz termin wniesienia odwołania.

1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, 
zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Tekst mający 
znaczenie dla EOG), Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77–123.
2 Wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja przeciwko Hiszpanii (Zb. Orz. 2006, 
s. I-1097).
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że zakłócenie porządku społecznego 
wynikające z naruszenia prawa nie jest wystarczające do tego, by stanowić rzeczywiste, 
aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie godzące w jeden z podstawowych interesów 
społecznych. Dodał ponadto, że niedopełnienie formalności prawnych dotyczących wjazdu, 
przemieszczania się lub pobytu cudzoziemców nie może samo w sobie stanowić zagrożenia dla 
porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego w rozumieniu postanowień Traktatu ani 
też nie może prowadzić do zastosowania środków podjętych ze względów porządku 
publicznego3.

Co się tyczy wydawania wiz, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał4, że sprzeczna 
z dyrektywą 2004/38/WE byłaby odmowa wydania wizy małżonkowi obywatela UE przez 
państwo członkowskie wyłącznie na podstawie faktu, że osoba składająca wniosek wizowy 
została wpisana do systemu informacyjnego Schengen (SIS) z powodu odmowy wjazdu lub 
pobytu przez jedno lub więcej państw członkowskich. Wyrok oznacza, że w celu odmowy 
wydania wizy władze krajowe muszą sprawdzić, czy obecność tych osób stwarza rzeczywiste, 
aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie godzące w jeden z podstawowych interesów 
społecznych. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł5, że członkowie 
rodziny spoza UE przemieszczających się obywateli mogą się przemieszczać i mieszkać z 
obywatelem UE na terytorium UE nawet, jeżeli wcześniej nie przebywali legalnie w państwie 
członkowskim.

Biorąc pod uwagę to orzecznictwo, można zadać pytanie, czy odmowa wydania wizy oparta 
wyłącznie na istnieniu zakazu wjazdu nałożonego przez inne państwo członkowskie ze względu 
na przekroczenie dozwolonego okresu pobytu na podstawie przepisów imigracyjnych tego 
państwa, co miało miejsce 8 lub 9 lat temu (jak wynika ze skargi otrzymanej przez Komisję) 
byłaby zgodna z powyższym orzecznictwem.

Zgodnie z art. 2 protokołu nr 20 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Zjednoczone 
Królestwo i Irlandia mogą nadal uzgadniać między sobą kwestie dotyczące przepływu osób 
między ich terytoriami („wspólna strefa podróżowania”), pod warunkiem że respektują one 
uznane w prawodawstwie UE prawo obywateli UE i członków ich rodziny do wjazdu do UE. 
Wreszcie, państwo członkowskie może zbadać indywidualną sprawę w wypadku, gdy istnieje 
uzasadnione podejrzenie nadużycia. Jednak stwierdzenie istnienia nadużycia wymaga po 
pierwsze, by z oceny ogółu obiektywnych okoliczności wynikało, że pomimo formalnego 
poszanowania warunków przewidzianych w uregulowaniach Unii, cel realizowany przez te 
uregulowania nie został osiągnięty. Po drugie, powinno wynikać, że istnieje zamiar uzyskania 
nienależnej korzyści z uregulowania UE poprzez sztuczne stworzenie przesłanek wymaganych 
do jej uzyskania6.

W oparciu o informacje przekazane Parlamentowi przez składającego petycję Komisja nie 
może wątpić, że trudności jego małżonki są wynikiem nieprawidłowej transpozycji do 
irlandzkiego porządku prawnego przepisów UE dotyczących swobodnego przemieszczania się, 
zwłaszcza ograniczeń ze względów porządku publicznego lub nadużycia. Sprawa składającego 

3 Wyrok w sprawie Royer, sprawa 48/75, ECLI:EU:C:1976:57, pkt 47; wyrok MRAX, sprawa C-459/99, 
ECLI:EU:C:2002:461, pkt 79.
4 Wyrok Komisja przeciwko Hiszpanii, sprawa C-503/03, ECLI:EU:C:2006:74.
5 Wyrok Metock i inni, sprawa C-127/08, EU:C:2008:449.
6 Wyrok Torresi i inni, sprawy połączone C-58/13 and C-59/13, ECLI:EU:C:2014:2088, pkt 44–46.
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petycję może zatem stanowić przypadek niewłaściwego zastosowania przepisów, które narusza 
prawo Unii odnośnie do prawa wjazdu. 

Jednak Komisja nie otrzymała żadnej innej podobnej skargi w tej konkretnej kwestii 
(np. odmowy wydania przez władze irlandzkie wizy na podstawie zakazu wjazdu nałożonego 
w wyniku początkowego przekroczenia dozwolonego okresu pobytu w innym państwie 
członkowskim). Należy przypomnieć, że w przypadku wszelkich praktyk administracyjnych 
naruszających przepisy unijne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wymaga od Komisji, 
aby udzieliła informacji dowodzących w wystarczająco udokumentowany i szczegółowy 
sposób istnienia praktyk administracyjnych niezgodnych z prawem, które musiałyby być 
w pewnym stopniu trwałe i powszechne. Na podstawie informacji przekazanych przez 
składającego petycję nie można ustalić utrwalonej i powszechnej praktyki administracyjnej, 
która naruszałaby przepisy dyrektywy 2004/38/WE.

Wnioski

W wypadku niewłaściwego zastosowania prawa irlandzkiego małżonka składającego petycję 
może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej na mocy prawa irlandzkiego.

Komisja prowadzi równolegle dialog z władzami irlandzkimi w sprawie ogólnej kwestii 
transpozycji dyrektywy 2004/38/WE do prawa irlandzkiego, a także wdrażania dyrektywy 
w odniesieniu do rozpatrywania wniosków o wydanie wiz wjazdowych złożonych przez 
członków rodziny niebędących obywatelami UE na mocy dyrektywy 2004/38/WE.


