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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0966/2012, ktorú predkladá Kent Cooper, občan Spojených štátov 
amerických, o údajnej diskriminácii dánskymi orgánmi

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície s trvalým pobytom v Dánsku od roku 2001 je rozvedený so svojou 
dánskou manželkou, s ktorou má tri deti. Tvrdí, že je obeťou diskriminácie dánskymi orgánmi
a že od roku 2010 mu hrozia vyhostením z Dánska, čo by mu zabránilo v udržiavaní kontaktu 
so svojimi deťmi. Vyjadruje tiež sťažnosť, že dánske orgány trvajú na komunikácii v dánčine, 
jazyku, ktorý neovláda dokonale. Odkazuje na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-127/08 
a žiada Európsky parlament o intervenciu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. novembra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. mája 2013)

Predkladateľ petície je americký občan, ktorý sa presťahoval s rodinou do Dánska v roku 
2001, ale rozviedol sa so svojou dánskou manželkou, s ktorou má tri deti. Sťažuje sa na 
zaobchádzanie s rodičmi, ktorí nie sú dánski štátni príslušníci, v Dánsku, predovšetkým 
v súvislosti s imigračnými predpismi a hrozbami vyhostenia a odlúčenia od svojich troch detí. 
Z listu, ktorý poslal Komisii, vyplýva, že so svojou rodinou sa prisťahoval zo Spojeného 
kráľovstva, kde žili dva roky. Deti v súčasnosti žijú s matkou, s ktorou ich má v spoločnej 
starostlivosti. 
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Poznámky Komisie 
Uplatniteľnosť smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe v súvislosti s právom na pobyt rodičov 
z tretej krajiny

Smernica 2004/38/ES upravuje právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa 
pohybovať a zdržiavať v rámci územia členských štátov. V smernici sa predovšetkým 
stanovuje zachovanie práva na pobyt rodinných príslušníkov z tretích krajín v prípade 
rozvodu, anulovania manželstva alebo ukončenia registrovaného partnerstva. V článku 13 sa 
spresňuje, že rozvod nevedie k strate práva na pobyt v prípade rodinného príslušníka občana 
Únie, ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu, ak manželstvo trvalo aspoň tri roky 
vrátane jedného roku v hostiteľskom členskom štáte alebo ak má manželský partner, ktorý nie 
je štátnym príslušníkom členského štátu, deti občana Únie v starostlivosti. Z informácií, ktoré 
má Komisia k dispozícii, však nie je jasné, či predkladateľ petície tieto podmienky spĺňa.

Neuplatniteľnosť smernice 2003/109/ES o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí sú 
osobami s dlhodobým pobytom, v Dánsku

Smernica 2003/109/ES sa zaoberá postavením štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú 
osobami s dlhodobým pobytom, a stanovuje ich právo na pobyt. 
Dánsko sa však rozhodlo neprijať hlavu V kapitoly 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ktorá sa zaoberá priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a v prípade štátnych 
príslušníkov tretích krajín, rodičov dánskych detí, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti 
smernice 2004/38/ES, sa uplatňuje iba vnútroštátne právo.

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Podľa článku 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sú ňou členské štáty pri 
vykonávaní práva Únie viazané.

Konkrétne, článok 7 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), ktorý sa 
týka práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obsahuje práva, ktoré 
zodpovedajú právam zaručeným článkom 8 ods. 1 EDĽP, a preto treba článku 7 charty 
prisúdiť rovnaký zmysel a rozsah pôsobnosti, ako je zmysel a rozsah pôsobnosti článku 8 
ods. 1 EDĽP, tak ako bol vyložený v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (rozsudok 
z 15. novembra 2011, Dereci, C-256/11, bod 70).

Súdny dvor konštatoval, že v takých prípadoch, v ktorých ide o právo na pobyt štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodičmi detí – občanov EÚ, treba toto ustanovenie charty 
vykladať s ohľadom na povinnosť brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa prijatú v článku 24 
ods. 2 tejto charty a zohľadniť potrebu dieťaťa pravidelne udržiavať osobné vzťahy a priame 
styky s obidvoma svojimi rodičmi, ako sa stanovuje v článku 24 ods. 3 (rozsudok O. a S., 
spojené veci C-356/11 a C-357/11, bod 76).

Záver
Komisia už kontaktovala predkladateľa petície, aby overila, či vec patrí do rozsahu pôsobnosti 
smernice 2004/38/ES.

4. Odpoveď Komisie (REV) (doručená 28. augusta 2013)
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Z ďalších informácií poskytnutých predkladateľom petície vplýva, že medzi tým, ako sa 
rodina v novembri 2001 presťahovala do Dánska po dvoch rokoch v Spojenom kráľovstve, 
a rozvodom s jeho dánskou manželkou v januári 2012, opustil predkladateľ petície v máji 
2005 Dánsko bez rodiny na obdobie troch rokov, aby mohol pracovať v Spojených štátoch. 
Do Dánska sa vrátil v apríli 2008. Jeho manželka zabezpečovala rodinu a pred dánskymi 
orgánmi potvrdila, že po finančnej stránke bola za manžela zodpovedná. Zdá sa, že v marci 
2009 dánske imigračné útvary zamietli žiadosť predkladateľa petície o zlúčenie rodiny podľa 
pravidiel EÚ. Prekladateľ petície sa v období od septembra 2009 do 2012 snažil získať 
magisterské vzdelanie v Dánsku, na ktoré dostával určitý druh verejných financií.

Po tom, ako sa predkladateľ petície v decembri 2011 odvolal proti zamietnutiu jeho žiadosti 
o zlúčenie rodiny, ministerstvo spravodlivosti odkázalo v marci 2013 prípad imigračným 
útvarom, aby prehodnotili rozhodnutie. Imigračné útvary požiadali v tomto smere 
predkladateľa petície v máji 2013 o ďalšie informácie, aby sa dokázalo, že jeho bývalá 
manželka mala skutočný a platný pobyt v Spojenom kráľovstve a že obaja mali dostatočné 
finančné zdroje, ako napríklad plat alebo úspory pred tým, ako sa v novembri 2001 
presťahovali do Dánska. Zároveň ho informovali, že rozhodnutie urobia do troch mesiacov po 
prijatí týchto dokumentov. Predkladateľ petície ich informoval o tom, že im neposkytne 
ďalšie informácie, lebo sa domnieva, že je to skôr na orgánoch, aby dokázali, že jeho 
manželka v danom čase nežila v Spojenom kráľovstve.
V článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý občan Únie má 
právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov, pričom podlieha 
obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich 
vykonanie. Príslušné obmedzenia a podmienky sú uvedené v smernici 2004/38/ES o práve 
občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci 
územia členských štátov. 

Právo na zlúčenie rodiny v prípade vracajúcich sa občanov EÚ

Podľa článku 3 ods. 1 sa smernica 2004/38/ES uplatňuje na občanov EÚ, ktorí sa pohybujú 
alebo zdržiavajú v inom členskom štáte, ako je členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, 
a na ich rodinných príslušníkov. Občania EÚ zdržiavajúci sa v členskom štáte svojej štátnej 
príslušnosti a ich rodinní príslušníci v zásade nemôžu využívať tieto práva.

Súdny dvor Európskej únie však rozšíril toto zvýhodnené zaobchádzanie vyplývajúce zo 
smernice aj na občanov Únie, ktorí sa vrátili do svojho domovského členského štátu po 
vykonaní svojho práva, keď bývali v inom členskom štáte1. Konkrétnejšie uznal2 právo 
občanov Únie, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť v členskom štáte a chcú sa vrátiť do 
členského štátu svojej štátnej príslušnosti, na sprevádzanie rodinnými príslušníkmi z tretích 
krajín prinajmenšom za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené v právnych 
predpisoch Únie pre občanov Únie z iných členských štátov. Smernica 2004/38/ES sa teda 
môže považovať za minimálnu normu pre práva, ktoré by členské štáty mali priznať 

                                               
1 Rozhodnutie zo 7. júla 1992 vo veci C-370/90 Singh (Zb. 1992, s. I-4265) 

a rozhodnutie z 11. decembra 2007 vo veci C-291/05 Eind (Zb. 2007, s. I-10719).
2 Rozhodnutie Súdneho dvora zo 7. júla 1992 vo veci C-370/90 Singh (Zb. 1992, s. I-

4265), rozhodnutie z 23. septembra 2003 vo veci C-109/01 Akrich (Zb. 2003, s. I-
9607) a rozhodnutie z 11. decembra 2007 vo veci C-291/05 Eind (Zb. 2007, s. I-
10719).
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vracajúcim sa štátnym príslušníkom, hoci sa na nich priamo neuplatňuje.

Táto judikatúra by sa v zásade mala analogicky uplatňovať aj na občanov Únie, ktorí sa 
vracajú a ktorí legálne bývali v inom členskom štáte bez vykonávania zárobkovej činnosti. 
Tento záver podporuje skutočnosť, že v právnych predpisoch Únie sa nevyžaduje, že občania 
Únie musia vykonávať zárobkovú činnosť, aby požívali práva vyplývajúce z občianstva Únie. 

Členský štát štátnej príslušnosti by teda mal udeliť povolenie na vstup a pobyt rodinným 
príslušníkom svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa vracajú po vykonaní práva na voľný 
pohyb a práva na zdržiavanie sa v inom členskom štáte, prinajmenšom za rovnakých 
podmienok, ako sú podmienky stanovené v smernici 2004/38/ES, pokiaľ spĺňajú náležité 
podmienky a dodržiavajú obmedzenia tejto smernice. 

Skutočné a účinné vykonávanie voľného pohybu vracajúcich sa občanov EÚ

Na to, aby bolo možné využiť toto zvýhodnené zaobchádzanie priznané v právnych 
predpisoch Únie, však musí byť vykonávanie práv na voľný pohyb v členskom štáte, 
z ktorého sa občania Únie a ich rodinní príslušníci vracajú, skutočné a účinné. 
V usmerneniach Komisie na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/38/ES1 sa 
poskytuje usmernenie, pokiaľ ide o práva občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa 
vracajú do členského štátu svojej štátnej príslušnosti po využití svojho práva voľne sa 
pohybovať a zdržiavať v inom členskom štáte. Orgány členského štátu pôvodu musia teda pri 
posudzovaní toho, či bol pobyt v hostiteľskom členskom štáte skutočný a účinný, venovať 
pozornosť všetkým okolnostiam jednotlivých prípadov. Členské štáty môžu určiť súbor 
indikatívnych kritérií a objektívnych dôkazov, ktoré sa môžu použiť na účel rozlíšenia 
skutočného využitia práva voľne sa pohybovať a zdržiavať, ktorého ochranu zabezpečujú 
právne predpisy Únie, a zneužívania tohto práva. Na tento účel môžu požadovať 
dokumentáciu o existencii skutočného a účinného využitia práva voľne sa pohybovať 
v hostiteľskom členskom štáte vrátane vyhlásenia o pobyte v inom členskom štáte alebo 
potvrdení o zaplatení nájomného. 

Medzera medzi návratom občana EÚ a žiadosťou o zlúčenie rodiny

Žiadosť o zlúčenie rodiny podľa právnych predpisov EÚ sa týka návratu predkladateľa petície 
do Dánska zo Spojených štátov v apríli 2008, tri roky po tom, čo odišiel z Dánska sám do 
Spojených štátov a šesť a pol roka po tom ako sa presťahoval zo Spojeného kráľovstva do 
Dánska s jeho bývalou manželkou. 

Pokiaľ ide o návrat do Dánska a žiadosť o zlúčenie rodiny, ktorá preto nebola podaná v tom 
istom čase, ako návrat jeho manželky, ktorá je občiankou EÚ, zo Spojeného kráľovstva do 
Dánska, malo by sa poznamenať, že Súdny dvor zatiaľ ešte nevyjasnil, či rozšírenie 
zvýhodneného zaobchádzania, pokiaľ ide o zlúčenie rodiny, na vracajúceho sa občana EÚ 
a jeho/jej rodinných príslušníkov sa uplatňuje aj v prípade, že medzi návratom občana EÚ 
a žiadosťou o zlúčenie rodiny je medzera. Vysvetlenie v tomto smere môže poskytnúť 

                                               
1 Usmernenia Komisie prijaté 2. júla 2009 na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie 

smernice 2004/38/ES, COM(2009) 313 final z 2. júla 2009, bod 4.3.
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predbežná otázka, ktorá v súčasnosti čaká na vybavenie pred Súdnym dvorom1.

Podľa stanoviska Komisie, aby bolo možné využiť právo na zlúčenie rodiny podľa právnych 
predpisov EÚ, nemalo by sa vyžadovať, aby sa návrat občana EÚ a rodinného príslušníka do 
krajiny, ktorej je občan EÚ štátnym príslušníkom, uskutočnil súčasne. Orgány by mali radšej 
preskúmať každý prípad samostatne, ale rodinné prepojenie musí existovať už pred návratom.

Ďalším faktom však ostáva, že predkladateľ petície sa už s rodinou v Dánsku zdržiaval 
a Dánsko opustil sám na obdobie takmer troch rokov pred tým, ako sa vrátil a dovolával sa 
zlúčenia rodiny. Jeho neprítomnosť je však značne dlhšia, ako dočasné prerušenia pobytu, 
ktoré nemajú podľa smernice žiadny vplyv: ide o neprítomnosť v trvaní šiestich mesiacov 
(výnimočne v trvaní jedného roka), ktorá sa považuje za nepretržitý pobyt na účely získania 
trvalého pobytu článok 16 ods. 3 alebo neprítomnosť dlhšiu ako dva roky pred odobratím 
práva trvalého pobytu článok 16 ods. 4.

Prípad predkladateľa petície musia posúdiť vnútroštátne orgány

Vzhľadom na to, že predkladateľ petície bol rodinným príslušníkom dánskej občianky 
zdržujúcej sa v Dánsku, nemôže sa spoliehať priamo na smernicu 2004/38. Dánsko by bolo 
povinné poskytnúť predkladateľovi petície prinajmenšom tie isté práva, ktoré sú zaručené 
smernicou, len ak by sa jeho dánska manželka považovala za vracajúcu sa štátnu príslušníčku, 
ktorá skutočne a účinne uplatnila svoje práva na voľný pohyb v Spojenom kráľovstve.  

Ostáva na vnútroštátnych orgánoch a súdoch, aby to určili na základe hodnotenia špecifických 
okolností prípadu jednotlivca. Vzhľadom na to môžu požiadať predkladateľa petície 
o poskytnutie dokumentácie. V súčasnosti prebieha toto overenie v rámci odvolania 
predkladateľa petície.

Keďže prekladateľ petície odmieta poskytnúť ďalšie informácie, lebo sa domnieva, že je to 
skôr úlohou dánskych orgánov, aby dokázali, že jeho manželka nežila v Spojenom 
kráľovstve, malo by sa konštatovať, že je to práve úlohou vracajúceho sa štátneho príslušníka 
a/alebo členov rodiny, aby dokázali, že skutočne a účinne vykonali právo v hosťujúcom 
členskom štáte, z ktorého prišli. V právnych predpisoch EÚ nie je žiadne ustanovenie, ktorým 
by sa vnútroštátne orgány jasne zaväzovali k tomu, že musia znášať dôkazné bremeno 
s občanmi EÚ alebo ich rodinnými príslušníkmi žiadajúcimi o doklady o pobyte podľa 
smernice.

Zachovanie práva na pobyt v prípade rozvodu alebo práva trvalého pobytu

Len v prípade, že dánske orgány preskúmajú svoje rozhodnutie takým spôsobom, že dospejú 
k záveru, že predkladateľ petície mohol v roku 2008 využiť zlúčenie rodiny podľa právnych 
predpisov EÚ po jeho návrate do Dánska, môžu sa podniknúť ďalšie kroky, aby sa 
preskúmalo, či spĺňa podmienky na to, aby si zachoval právo na pobyt po rozvode, alebo či 
spĺňa podmienky pre trvalý pobyt. Opäť ide o rozhodnutie, ktoré sa rozhodne zakladá na 
ohodnotení skutočností špecifického prípadu jednotlivca, ktoré môžu vykonať len 

                                               

1 Vec C-456/12 Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel proti B, a S proti Minister 
voor Immigratie, Integratie en Asiel.
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vnútroštátne orgány.

Záver

V súčasnosti je na dánskych orgánoch, aby určili, či sa predkladateľ petície môže spoliehať na 
zlúčenie rodiny podľa právnych predpisov EÚ ako rodinný príslušník vracajúceho sa štátneho 
príslušníka najmä prostredníctvom posúdenia toho, či sa jeho bývalá manželka naozaj 
skutočne a účinne zdržiavala v Spojenom kráľovstve.

Komisia požiadala predkladateľa petície, aby ju informoval o ďalšom vývoji v jeho prípade, 
aj keď podľa najnovších informácií, ktoré dostala priamo od predkladateľa petície, 
predkladateľ petície odišiel z Dánska a v súčasnosti sa zdržiava v Spojených štátoch.


