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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0007/2005 złożona przez Franka Semmiga (Niemcy), w sprawie 
skomplikowanych procedur dotyczących podróżowania do Irlandii dla obywateli państw 
niebędących członkami UE, posiadających zezwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii i 
Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest obywatelem Niemiec, mieszka w Wielkiej Brytanii wraz ze 
swoją żoną – Rosjanką, gdzie obydwoje posiadają status mieszkańca. Jego żona posiada 
również zezwolenie na pobyt w Niemczech. Autor petycji skarży się na trudności, jakie jego 
żona napotyka w związku z podróżowaniem do Irlandii, kiedy chce mu towarzyszyć w 
długich podróżach służbowych. Za każdym razem musi ona ubiegać się o indywidualną wizę 
w Londynie i odbierać ją stamtąd. Składający petycję odczuwa także, że ma ograniczoną 
swobodę przemieszczania się, ponieważ w każdym wniosku o wizę, jaki składa jego żona, 
musi on złożyć oświadczenie dotyczące jego sytuacji osobistej i finansowej i podać szczegóły 
dotyczące planów podróży, które są dokładnie sprawdzane.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 12 maja 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 3 lutego 2006 r.

Fakty

Składający petycję jest mieszkającym w Wielkiej Brytanii obywatelem Niemiec. Jego żona 
posiada obywatelstwo rosyjskie. Często odbywa on podróże służbowe do Irlandii i skarży się, 
że za każdym razem zobowiązany jest starać się o wizę, aby jego żona mogła mu towarzyszyć 
w podróży, a procedura otrzymania takiej wizy trwa 7 dni. Po wydaniu 6-8 wiz ambasada 
irlandzka wysyła kolejny wniosek do Dublina, co zajmuje od sześciu do ośmiu tygodni.
Składający petycję stwierdza, że nie może wnioskować w ambasadzie irlandzkiej o wydanie 
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dla żony wizy wielokrotnej, ponieważ taka procedura zajęłaby co najmniej 8 tygodni.

Składający petycję dziwi się, że Szwajcaria, która nie jest państwem członkowskim, zezwala 
obywatelom państw nienależących do UE, którzy posiadają zezwolenie na pobyt w jednym z 
państw członkowskich, na wjazd do kraju bez wizy, podczas gdy Irlandia nie stosuje tej 
praktyki.

- Uważa, że w Irlandii łamana jest zasada swobodnego przepływu osób, ponieważ w 
momencie składania wniosku o wizę dla swojej żony wymaga się od niego upublicznienia 
danych osobowych, danych finansowych, planów podróży oraz informacji o rezerwacji 
hotelu.

- Skarży się, że ambasada irlandzka w Londynie sprawdza telefonicznie, czy składający 
petycję wraz z żoną faktycznie znajdują się we wskazanym hotelu, uważając przy tym, że nie 
ma obowiązku podawania takiej informacji wspomnianej ambasadzie.

- Uważa, że nałożenie na jego żonę obowiązku uzyskania wizy wjazdowej, co jest procedurą 
czasochłonną, stanowi dyskryminację jego żony ze względu na fakt, że jest ona Rosjanką.

Litera prawa

Obowiązek posiadania wizy

W świetle prawa wspólnotowego w dziedzinie swobodnego przemieszczania się i pobytu, 
państwa członkowskie mają obowiązek zezwolić na wjazd obywatelom UE posiadającym 
zwykłą kartę pobytową lub ważny paszport. Członkowie rodzin, którzy nie są obywatelami 
UE, mogą zostać zobowiązani, zależnie od narodowości, do uzyskania wizy wjazdowej.

Rosja znajduje się na liście państw wymienionych w załączniku 1 do rozporządzenia WE nr 
539/20011, które ustala listę państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy w celu 
przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich. Irlandia, do której nie stosują się 
przepisy tego rozporządzenia, nakłada na Rosjan obowiązek uzyskania wizy na podstawie 
ustawodawstwa krajowego.

Należy przy tym zauważyć, że 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 członkowskich2, która ma od 
30 kwietnia 2006 r. zastąpić dotychczasowe prawodawstwo europejskie obowiązujące w 
dziedzinie prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu, przewiduje, że członkowie 
rodzin posiadający ważne dokumenty pobytowe zwolnieni są z obowiązku wizowego. Od 30 
kwietnia 2006 r. żona składającego petycję będzie mogła zatem podróżować do Irlandii na 
podstawie ważnego paszportu oraz karty pobytowej wydanej w Wielkiej Brytanii.

Już teraz posiadanie dokumentu pobytowego wydanego przez państwo należące do obszaru 
Schengen równoważne jest posiadaniu wizy. Członkowie rodziny obywatela Unii, którzy 

  
1 Dz.U. L 81 z 21.3.2001 r.
2 Dz.U. L 158 z 30.4.2004 r.
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posiadają taki dokument pobytowy mogą na jego podstawie podróżować bez wizy w obszarze 
Schengen przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Równoważność dokumentu pobytowego 
z wizą obowiązuje jedynie w krajach, które w całości stosują dorobek Schengen. Irlandia nie 
przyjmuje tej części dorobku Schengen, więc wspomniana równoważność nie ma w tym 
wypadku zastosowania.

W związku z powyższym – z punktu widzenia prawa wspólnotowego – nie istnieją żadne 
zastrzeżenia co do faktu, że od żony składającego petycję, obywatelki Rosji, posiadającej 
dokument pobytowy w Wielkiej Brytanii, wymagana jest wiza na wyjazdy do Irlandii.

Należy zauważyć, że Szwajcaria w 2000 r. zdecydowała jednostronnie o zmianie swojego 
prawodawstwa dotyczącego obcokrajowców, tak by pozwolić osobom posiadającym 
dokumenty pobytowe wydane w państwach członkowskich UE wjechać na teren Szwajcarii 
na krótki okres.1

Warunki i termin wydawania wiz:

W celu wydania wizy żonie składającego petycję, pragnącej odbyć podróż ze swym 
małżonkiem do Irlandii w ramach prawa do swobodnego przemieszczania się, władze 
irlandzkie mogą zażądać od niej jedynie ważnego paszportu bądź innego dokumentu 
tożsamości oraz dowodu potwierdzającego powiązanie rodzinne między nimi. Dyrektywy 
odnoszące się do swobodnego przepływu osób, a w szczególności dyrektywa 73/148/EWG2

odnosząca się do przedsiębiorczości i świadczenia usług, przewidują, że państwa 
członkowskie przyznają „wszelkie ułatwienia” członkom rodzin obywateli Unii w otrzymaniu 
niezbędnej wizy. Państwa członkowskie nie mają prawa stawiać innych warunków wstępnych 
bądź wymagać innych dokumentów od osób korzystających z prawa wspólnotowego i 
starających się o wizę na wjazd na terytorium tych państw. Wymaganie od obywateli Unii 
podania szczegółowych danych osobowych bądź planów podróży i informacji o rezerwacji 
hotelu jest sprzeczne z prawem wspólnotowym.

Okres oczekiwania na wizę wynoszący jeden tydzień nie wydaje się być zbyt długi.
Natomiast okres wynoszący od 6 do 8 tygodni przy ubieganiu się o wizę, która jest wydawana 
po uzyskaniu 6-7 wiz indywidualnych, jest sprzeczne z obowiązkiem państw członkowskich 
przyznawania członkom rodzin „wszelkich ułatwień” w otrzymaniu niezbędnej wizy.

Obowiązek przyznawania „wszelkich ułatwień” członkom rodzin obywateli państw 
członkowskich ma, w opinii Komisji, również konsekwencje co do charakteru wydanej wizy.
Jeśli zainteresowana osoba często podróżuje do danego państwa członkowskiego w ramach 
korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, należałoby jej wydać wielokrotną 

  
1 Unia Europejska, Wspólnota Europejska oraz Szwajcaria podpisały w dniu 26 października 2004 r. układ o 

stowarzyszeniu Szwajcarii z wdrożeniem, stosowaniem i rozwojem dorobku Schengen. W momencie, gdy 
Rada zadecyduje o pełnym stosowaniu zasad Schengen wobec Szwajcarii, nastąpi równoważność między 
dokumentem pobytowym i wizą, a osoby posiadające dokument pobytowy wydany w Szwajcarii będą mogły 
podróżować w obszarze Schengen przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące na podstawie wspomnianego 
dokumentu pobytowego. Podobnie osoby posiadające dokument pobytowy wydany przez państwa należące do 
obszaru Schengen będą mogły podróżować do Szwajcarii na podstawie posiadanego dokumentu pobytowego.

2 Dz.U. L 172 z 28.6.1973 r.
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wizę wjazdową o długim okresie ważności. Także okres oczekiwania na wizę powinien być w 
miarę krótki w ramach spełniania wymogu przyznawania „wszelkich ułatwień”.

Weryfikacje prowadzone przez ambasadę Irlandii w Londynie

Jeśli chodzi o sprawdzanie przez ambasadę Irlandii w Londynie, czy składający petycję wraz 
z żoną znajdują się we wskazanym hotelu w Irlandii, prawo wspólnotowe przewiduje jedynie, 
że państwa członkowskie mogą nałożyć na obywateli Unii wymóg powiadomienia o 
przebywaniu na terenie danego kraju.

Wnioski

Komisja skontaktuje się z władzami irlandzkimi w sprawie opisanych praktyk, 
prawdopodobnie sprzecznych z prawem wspólnotowym."

4. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Zgodnie z informacją podaną w odpowiedzi na petycję, służby Komisji skierowały pismo do 
władz Irlandii dnia 23 grudnia 2005 r. Zwróciły w nim uwagę, że w celu wydania wizy 
małżonce składającego petycję, która jest obywatelką Rosji, władze Irlandii mogą wymagać 
od niej jedynie paszportu oraz dowodu więzów rodzinnych z autorem petycji. 

Służby Komisji zwróciły również uwagę, że czas oczekiwania na wizę wynoszący od sześciu 
do ośmiu tygodni w przypadku ubiegania się o wizę po pozytywnym rozpatrzeniu 
wcześniejszych sześciu lub siedmiu indywidualnych wniosków wizowych nie jest zgodny z 
obowiązkiem państw członkowskich do przyznawania „wszelkich ułatwień” w otrzymaniu 
niezbędnej wizy. Jeżeli chodzi o kontrole dokonywane przez ambasadę Irlandii w Londynie w 
celu stwierdzenia, czy autor petycji i jego małżonka przebywają we wskazanym hotelu, 
służby Komisji zwróciły uwagę, że prawo wspólnotowe przewiduje tylko nałożenie przez 
państwa członkowskie na obywateli Unii Europejskiej obowiązku zgłoszenia pobytu na ich 
terytorium.

Władze Irlandii odpowiedziały pismem z dnia 13 kwietnia 2006 r. Wyjaśniły, że w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy małżonkowie obywateli Unii Europejskiej będący obywatelami 
krajów trzecich i podróżujący do Irlandii zobowiązani byli do przedstawienia paszportu 
obywatela Unii, paszportu małżonka, oryginału aktu ślubu oraz trzech fotografii. W 
przypadkach, gdy obywatel kraju trzeciego nie podróżuje w towarzystwie obywatela Unii, 
konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów. 

W piśmie z dnia 13 czerwca 2006 r. służby Komisji zwróciły się ponownie do władz Irlandii, 
przypominając, że na mocy dyrektywy 2004/38/WE 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 (Dz.U. L 229 z 29.6.2004), która weszła w życie dnia 30 
kwietnia 2006 r., zastępując dyrektywę 73/148/EWG, obywatele Unii mogą podróżować do 
innego państwa członkowskiego nie tylko na podstawie ważnego paszportu, ale także na 
podstawie ważnego dokumentu pobytowego, co miało również miejsce na mocy wcześniej 
obowiązujących instrumentów Wspólnoty dotyczących swobodnego przemieszczania się i 
pobytu. Nowa dyrektywa wprowadza ponadto w art. 5 ust. 2 nowość polegającą na tym, że 
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posiadanie ważnego dokumentu pobytowego, o której mowa w art. 10 dyrektywy, zwalnia 
członków rodziny niebędących obywatelami państw członkowskich z obowiązku posiadania 
wizy. 

Irlandzka ustawa imigracyjna z 2004 r. (dotycząca wiz) w zaleceniu z 2006 r. stanowi w art. 3 
lit. b pkt ii) oraz iii), że osoby będące obywatelami kraju trzeciego posiadające ważne 
zezwolenie na pobyt stały, wydane zgodnie z rozporządzeniem nr 16/2006/WE, lub ważny 
dokument pobytowy, wydany na mocy rozporządzenia nr 7/2006/WE (swobodny przepływ), 
nie są zobowiązane do posiadania ważnej wizy przy wjeździe do Irlandii. 
Jednak powyższe postanowienie transpozycyjne nie jest zgodne z dyrektywą 2004/38/WE, 
ponieważ zgodnie z tekstem dyrektywy zezwolenie na pobyt, wydane w jakimkolwiek 
państwie członkowskim, zwalnia członków rodziny z obowiązku wizowego. Przepisy 
transpozycyjne obowiązujące w Irlandii zwalniają z obowiązku wizowego jedynie członków 
rodziny posiadających kartę pobytu wydaną w Irlandii.

Nie można zatem wymagać wizy od członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, który nie 
jest obywatelem państwa członkowskiego i który posiada kartę pobytu, wydaną przez jedno z 
państw członkowskich UE. Zdaniem służb Komisji zasada ta winna również obowiązywać w 
przypadkach, gdy członek rodziny posiadający kartę pobytu podróżuje samotnie do Irlandii, 
aby tam dołączyć do obywatela Unii Europejskiej.

Służby Komisji podkreśliły, że powyższe spostrzeżenie nie stanowi przeszkody dla 
jakichkolwiek innych komentarzy, jakie mogą wygłosić w przyszłości na temat zgodności 
prawa Irlandzkiego, które obecnie poddawane jest analizie, z dyrektywą 2004/38/WE oraz 
przypomniały, że otrzymują powtarzające się skargi związane z wymogiem wizowym 
nakładanym na członków rodzin, w związku z którymi wysłane zostały do władz Irlandii 
odrębne listy i które mogą wskazywać na istnienie w tym kraju regularnych praktyk 
administracyjnych niezgodnych z prawem wspólnotowym.

W kwestii opóźnień w rozpatrywaniu wniosków wizowych służby Komisji zauważyły, że art. 
5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE, podobnie jak wcześniejsze wspólnotowe instrumenty prawne 
w tej dziedzinie stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są do udzielania członkom 
rodziny niebędącym obywatelami państw członkowskich i nieposiadającym ważnego 
dokumentu pobytowego wszelkich ułatwień w otrzymaniu niezbędnych wiz nieodpłatnie. 
Nowość wprowadzona dyrektywą 2004/38/WE polega na tym, że wiza wydawana jest w 
trybie przyspieszonym. Zgodnie z tym przepisem rozporządzenia WE z 20061 r. (dotyczące 
swobodnego przemieszczania się) transponujące dyrektywę 2004/38/WE do prawa 
irlandzkiego przewidują w art. 4 ust. 3 lit. b), że minister rozpatrzy w trybie przyspieszonym 
wniosek o wydanie wizy irlandzkiej, złożony przez uprawnionego członka rodziny, o którym 
mowa w podpunkcie a) jak najszybciej i nieodpłatnie. 

W związku z powyższym czas oczekiwania na wizę wynoszący od sześciu do ośmiu tygodni 
jest niezgodny z powyższymi przepisami, nawet w przypadku wystąpienia komplikacji.

  
1 Instrument prawny nr 226 z 2006 r.
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Władze Irlandii odpowiedziały pismem z dnia 25 września 2006 r. Zakwestionowały one 
zastosowanie art. 5. ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE do Irlandii. Służby Komisji rozważają 
możliwość wszczęcia przeciwko Irlandii postępowania o naruszenie przepisów w tej sprawie 
w ramach kontroli środków transpozycji wprowadzonych w Irlandii. 

Jeżeli zaś chodzi o opóźnienia w wydawaniu wiz, władze Irlandii oświadczyły, że choć 
niektóre przypadki mogą być czasochłonne, obecnie zdecydowana większość osób 
ubiegających się o wizę w ambasadzie w Londynie otrzymuje odpowiedź w ciągu 5 dni 
roboczych, zaś wnioski wizowe przesyłane do Dublina są rozpatrywane w trybie 
przyspieszonym w terminie od półtora do dwóch tygodni. Rozpoczęto prace nad przeglądem 
wytycznych w sprawie rozpatrywania wniosków wizowych, które zostaną przekazane 
służbom Komisji.
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