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Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1104/2011,внесена от C. E. M., с румънско гражданство,
относно правото му на постоянно пребиваване в Швеция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее в Швеция от 1983 г. През 2005 г., докато пътувал в 
Нидерландия и Германия, станал жертва на трафиканти на наркотици и бил осъден на 
девет години затвор. Докато бил в затвор в Германия, изгубил правото си на постоянно 
пребиваване, а шведските органи отказали да го възобновят въз основа на това, че 
вносителят се е преместил в Германия. През януари 2010 г. вносителят е бил освободен 
от затвора и депортиран в Румъния. Той се върнал в Швеция и кандидатствал за ново 
разрешително за постоянно пребиваване. Същевременно се регистрирал като лице, 
търсещо работа, но след 10 дни шведската служба по заетостта обявила, след справка с 
имиграционната служба, че името му е било заличено от базата данни и той рискува да 
бъде депортиран. Вносителят наел адвокат, подал нова молба за разрешително за 
пребиваване и след около година получил отговор, че не отговаря на изискванията за 
постоянно пребиваване, защото разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите членки се прилагат по отношение на 
румънските граждани, считано от 2007 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2.2.2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20.09.13

Съгласно член 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз „всеки 
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гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на 
територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване.“

Ограниченията и условията, приложими по отношение на правото на свободно 
движение на гражданите на Съюза, са определени в Директива 2004/38/ЕО 
(„Директивата за свободното движение“).

Съгласно член 3 Директивата за свободното движение, нейните разпоредби се прилагат 
за „всички граждани на ЕС, които се движат или пребивават в държава членка, 
различна от тази, на която са граждани и за членовете на техните семейства […], 
които ги придружават или се присъединяват към тях.“

Вносителят на петицията, който е румънски гражданин, преместил се в Швеция с 
намерението да се установи там, е обхванато от разпоредбите на Директивата за 
свободното движение.

Член 16, параграф 1 от Директива за свободното движение предвижда, че граждани на 
Съюза, които са пребивавали законно в приемащата държава членка в продължение на 
непрекъснат срок от пет години, имат право на постоянно пребиваване в тази държава.

Съгласно член 16, параграф 3 от Директивата за свободното движение, 
непрекъснатостта на пребиваването не се влияе от временни отсъствия, които не 
надвишават общо шест месеца годишно, или от отсъствия с по-дълъг срок поради 
задължителна военна служба, или от едно отсъствие от не повече от 12 последователни 
месеца по уважителни причини като бременност, раждане, тежко заболяване, обучение 
или професионално обучение, или командироване в друга държава членка или трета 
държава.

В член 16, параграф 4 на Директивата за свободното движение се постановява, че 
веднъж придобито, правото на постоянно пребиваване може да бъде изгубено само при 
отсъствие от приемащата държава членка за срок надвишаващ две последователни 
години.

На 21 декември Съдът на Европейския съюз потвърди1, че срокът на пребиваване на 
гражданин на държава, която не е член на Европейския съюз, на територията на 
държава членка преди присъединяването на държавата, която не е членка на ЕС, към 
Европейския съюз, при отсъствието на специфични разпоредби в договора за 
присъединяване, трябва да бъде взет предвид за целта на придобиване на право на 
постоянно пребиваване в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 
2004/38/ЕО, при условие че тези срокове са били завършени при спазване на условията, 
посочени в член 7, параграф 1 от директивата. По този начин Съдът даде да се 
разбере, че съответните лица трябва да са спазвали изискванията на Директивата за 
свободното движение през периода си на пребиваване преди присъединяване към 
Съюза. По-специално, те трябва да са били наети или самостоятелно заети лица или да 
са разполагали с достатъчно ресурси, по време на пребиваването си в съответната 

                                               
1 Съвместни дела C-424/10 и C-425/10 Ziolkowski и Szeja.
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държава членка.

Гражданите на Съюза, пребивавали в държава—членка на ЕС преди собствената им 
държава да се присъедини към Съюза могат да се позовават на горепосоченото 
решение.

В светлината на горепосоченият случай от съдебната практика, шведските органи, 
които са отговорни за прилагането на член 16 от директивата, не могат да продължават 
да отказват, предвид липсата на специфични разпоредби в Акта за присъединяване, да 
вземат по внимание периодите на пребиваване, завършени от румънски гражданин на 
шведска територия преди присъединяването на Румъния към Европейския съюз, при 
положение че съответните периоди на пребиваване са протекли при спазване на 
условията, предвидени в член 7, параграф 1 от Директивата.

Въпреки това, както беше изтъкнато по-горе, в Директивата за свободното движение се 
предвижда, че по правило, правото на постоянно пребиваване, която гражданин на 
Съюза придобива след като е пребивавал легално за непрекъснат период от пет години 
в приемащата държава членка, може впоследствие да бъде изгубено. Такъв е случаят, 
ако гражданин на Съюза отсъства от приемащата държава членка за срок, надвишаващ 
две поредни години.  

В съдебната си практика относно засилената защита от експулсиране, с която 
гражданите на Съюза се ползват след като са пребивавали законно в приемащата 
държава членка десет години1, Съдът отсъди, че от националните органи, отговорни за 
прилагането на Директива 2004/38, се изисква „да вземат под внимание всички имащи 
отношение фактори във всеки отделен случай, по-специално продължителността на 
всеки период на отсъствие от приемащата държава членка, общата 
продължителност и честотата на съответните отсъствия, както и причините, 
поради които въпросните лица са напуснали приемащата държава членка. Трябва да
се установи дали съответните отсъствия са придружени от преместването в друга 
държава на центъра на личните, семейните или професионалните интереси на 
съответното лице.“ Съдът допълва, че „фактът, че въпросното лице е било предмет 
на принудително връщане в приемащата държава членка с цел излежаване на срок на 
лишаване от свобода в нея, както и времето, прекарано в затвора, могат наред с 
факторите, изброени в предходните параграфи, да бъдат взети предвид, като част 
от цялостната оценка, която се изисква, за да се определи дали интеграционните 
връзки, изградени по-рано с приемащата държава членка са били разрушени.“ 

Може да е възможно това тълкуване да се прилага по аналогия по отношение на 
въпроса дали на срока на лишаване от свобода в друга държава членка съставлява 
нарушаване на непрекъснатостта на пребиваването за целите на придобиване или 
загуба на право на постоянно пребиваване.

Заключение
В светлината на гореизложените съображения, шведските органи са тези, които трябва 
да направят цялостна оценка на положението на вносителя на петицията, като вземат 

                                               
1 В.ж., в този смисъл, Дело C-145/09 Tsakouridis.
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под внимание всички съответни фактори, с цел да се определи дали интеграционните 
връзки, изградени по-рано с приемащата държава членка са били разрушени, по-
специално продължителността на неговия престой  в Швеция преди времето, прекарано 
в затвор (двадесет години) и дали отсъствието на подателя е свързано с преместване в 
друга държава членка на центъра на неговите лични, семейни или професионални 
интереси.


