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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1104/2011, ktorú predkladá C. E. M., rumunský štátny občan, 
o svojom práve na trvalý pobyt vo Švédsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície žil od roku 1983 vo Švédsku. V roku 2005, keď cestoval do Holandska 
a Nemecka, sa stal obeťou obchodníkov s drogami a bol odsúdený na trest odňatia slobody vo 
výške deväť rokov. Kým si v Nemecku odpykával trest odňatia slobody, skončila sa platnosť 
jeho práva na trvalý pobyt a švédske orgány ho odmietli obnoviť na základe toho, že sa 
presťahoval do Nemecka. V roku 2010 predkladateľa petície prepustili z väzenia a deportovali 
do Rumunska. Vrátil sa do Švédska a požiadal o nové povolenie na trvalý pobyt. Súčasne sa 
zaregistroval ako uchádzač o zamestnanie, po 10 dňoch mu však švédsky úrad práce oznámil, 
že na základe informácií imigračného úradu bolo jeho meno vymazané z databázy a že sa 
vystavuje sa riziku deportácie. Predkladateľ petície si najal právneho zástupcu, podal novú 
žiadosť o povolenie na pobyt a približne po roku dostal odpoveď, že nespĺňa podmienky na 
trvalý pobyt, keďže na rumunských občanov sa uplatňujú ustanovenia smernice 2004/38/ES 
o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa 
v rámci územia členských štátov s účinnosťou od roku 2007.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. februára 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, (doručená 20. septembra 2013)

V článku 21 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje: „Každý občan únie má 
právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha 
obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich 
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vykonanie.“

Obmedzenia a podmienky, ktoré sa vzťahujú na právo voľného pohybu občanov Únie, sa 
ustanovujú v smernici 2004/38/ES (smernica o voľnom pohybe).

V článku 3 smernice o voľnom sa uvádza, že jej ustanovenia sa uplatňujú na „všetkých 
občanov Únie, ktorí sa pohybujú alebo zdržiavajú v členskom štáte inom, ako je členský štát, 
ktorého štátnymi príslušníkmi sú, a na ich rodinných príslušníkov […], ktorí ich sprevádzajú, 
alebo sa k nim pripájajú“.

Na predkladateľa petície, rumunského štátneho občana, ktorý sa presťahoval do Švédska 
s úmyslom získať tam trvalý pobyt, sa vzťahujú ustanovenia smernice o voľnom pohybe.

V článku 16 ods. 1 tejto smernice sa ustanovuje, že občania Únie, ktorí sa legálne zdržiavali 
počas nepretržitého obdobia piatich rokov v hostiteľskom členskom štáte, majú právo trvalého 
pobytu v tomto členskom štáte.

Podľa ustanovení článku 16 ods. 3 smernice o voľnom pohybe nepretržitosť pobytu nie je 
ovplyvnená dočasnou neprítomnosťou nepresahujúcou spolu šesť mesiacov ročne, ani 
neprítomnosťou dlhšieho trvania v dôsledku povinnej vojenskej služby, ani neprítomnosťou 
trvajúcou maximálne dvanásť za sebou nasledujúcich mesiacov v dôsledku vážnych dôvodov, 
ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážna choroba, štúdium alebo odborné vzdelávanie 
alebo vyslanie do iného členského štátu alebo tretej krajiny.

V článku 16 ods. 4 smernice o voľnom pohybe sa ustanovuje, že právo trvalého pobytu po 
jeho získaní sa môže odobrať iba v prípade neprítomnosti v hostiteľskej krajine počas obdobia 
dlhšieho ako dva za sebou idúce roky.

Súdny dvor Európskej únie 21. decembra 2011 konštatoval,1 že na účely získania práva na 
trvalý pobyt podľa článku 16 ods. 1 smernice 2004/38/ES sa musia zohľadniť obdobia pobytu 
štátneho príslušníka tretieho štátu na území členského štátu pred pristúpením tohto tretieho 
štátu k Európskej únii, pokiaľ neexistujú osobitné ustanovenia v akte o pristúpení a pokiaľ 
boli tieto obdobia dosiahnuté v súlade s podmienkami uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice. 
Súdny dvor teda spresnil, že je nevyhnutné, aby príslušné osoby spĺňali počas pobytu 
v predvstupovom období podmienky smernice o voľnom pohybe. Predovšetkým museli byť 
počas pobytu v príslušnom členskom štáte pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo činnými 
osobami, alebo museli mať dostatočné zdroje.

Na tento rozsudok sa môžu odvolať občania Únie, ktorí mali pobyt v členskom štáte EÚ, skôr 
než ich vlastný členských štát pristúpil k Únii.

Vzhľadom na túto judikatúru nemôžu švédske orgány, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie 
článku 16 smernice, pokiaľ neexistujú osobitné ustanovenia v akte o pristúpení, nebrať do 
úvahy obdobia pobytu dosiahnuté rumunským štátnym príslušníkom na švédskom území pred 
pristúpením Rumunska k Európskej únii, pokiaľ boli tieto obdobia dosiahnuté v súlade 
s podmienkami uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice.
                                               
1 Spojené veci C-424/10 a C-425/10 Ziolkowski a Szeja.
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Ako sa však zdôrazňuje v predchádzajúcich odsekoch, v smernici o voľnom pohybe sa 
ustanovuje, že právo trvalého pobytu, ktoré občan Únie získa na základe legálneho 
zdržiavania sa v hostiteľskom členskom štáte trvajúcom nepretržite päť rokov, sa spravidla 
môže odobrať. Týka sa to prípadu, keď sa občan Únie nezdržiava v hostiteľskom členskom 
štáte počas obdobia dlhšieho ako dva za sebou idúce roky. 

Súdny dvor vo svojej judikatúre týkajúcej sa zvýšenej ochrany pred vyhostením, ktorú majú 
občania Únie po zákonnom desaťročnom zdržiavaní sa v hostiteľskom členskom štáte,1
konštatoval, že vnútroštátne orgány poverené uplatňovaním smernice 2004/38 sú povinné 
„zohľadniť všetky relevantné aspekty v každom jednotlivom prípade, najmä dĺžku každej 
neprítomnosti dotknutej osoby v hostiteľskom členskom štáte, celkovú dĺžku a frekvenciu 
týchto neprítomností, ako aj dôvody, ktoré viedli dotknutú osobu k opusteniu tohto členského 
štátu. Je totiž potrebné preveriť, či predmetné neprítomnosti implikujú, že došlo 
k premiestneniu osobných, rodinných alebo profesionálnych záujmov dotknutej osoby do 
iného členského štátu“. Súdny dvor dodal, že „okolnosť, že dotknutá osoba bola predmetom 
núteného návratu do hostiteľského členského štátu s cieľom výkonu trestu odňatia slobody 
a čas strávený vo väzbe môžu spolu s inými skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcom 
bode byť zohľadnené pri celkovom posúdení vyžadovanom na určenie, či predtým vzniknuté 
integračné väzby s týmto hostiteľským členským štátom boli prerušené“. 

Analogicky možno tento výklad uplatniť na otázku, či obdobie výkonu trestu odňatia slobody 
v inom členskom štáte predstavuje prerušenie nepretržitosti pobytu na účely získania alebo 
odobratia práva na trvalý pobyt.

Záver
Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné, aby švédske orgány vykonali celkové posúdenie 
situácie predkladateľa petície, pričom zohľadnia všetky relevantné aspekty s cieľom určiť, či 
predtým vzniknuté integračné väzby s hostiteľským členským štátom boli prerušené, najmä 
trvanie pobytu vo Švédsku pred výkonom trestu odňatia slobody (dvadsať rokov) a či 
neprítomnosť predkladateľa petície zahŕňa presun do iného členského štátu, ktorý je 
stredobodom jeho osobných, rodinných alebo profesionálnych záujmov.

                                               
1 Pozri v tejto súvislosti vec C-145/09 Tsakouridis.


