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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1541/2012, którą złożył Nicholas Crossin (Irlandia i Wielka 
Brytania), w sprawie domniemanego naruszenia przez władze francuskie 
dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Irlandii i Wielkiej Brytanii, który od dnia 26 stycznia 2012 r. 
mieszka we Francji, informuje, że jego żona, która pochodzi z Singapuru, złożyła w kwietniu 
2012 r. wniosek o zmianę statusu z odwiedzającego na rezydenta. Jej wniosek został 
dwukrotnie odrzucony (w lipcu 2012 r. i w listopadzie 2012 r.). Władze potwierdziły 
otrzymanie wniosku o pozwolenie na pobyt (récépissé de demande de carte de séjour), 
informując parę, że żona składającego petycję nie jest uprawniona do pracy we Francji. 
Trzecie potwierdzenie, wysłane w styczniu 2013 r., nie zawierało tego stwierdzenia.

Władze zażądały ponadto nadmiernej ilości dodatkowych dokumentów, nie biorąc pod uwagę 
zamkniętej listy zawartej w art. 10 ust. 2 dyrektywy. Pobrały też one od pary opłatę w 
wysokości 106 EUR, wskazując, że pozwolenie na pobyt będzie ważne tylko jeden rok, 
podczas gdy, zgodnie z dyrektywą, pozwolenia na pobyt winny być ważne przez pięć lat oraz 
wydawane nieodpłatnie. Składający petycję wyraża sprzeciw wobec sposobu wdrażania przez 
władze powyższej dyrektywy, wskazując, że liczni obywatele UE i ich rodziny napotykają 
podobne trudności, oraz wzywając Parlament Europejski do przekazania sprawy w trybie 
pilnym do Komisji Europejskiej w celu rozwiązania problemu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Składający petycję przesłał Komisji w sposób bezpośredni skargę w sprawie trudności 
napotkanych we Francji w listopadzie 2012 r.
Treść petycji poruszyła pewną liczbę kwestii związanych z wykonaniem dyrektywy 
2004/38/WE1 we Francji, szczególnie w odniesieniu do następujących przepisów:
- art. 8 dotyczącego formalności administracyjnych dopełnianych przez obywateli Unii, 
którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania karty pobytowej i od których należy, w 
określonych przypadkach, wymagać jedynie zarejestrowania się;
- art. 9 traktującego o formalnościach administracyjnych przewidzianych w przypadku 
członków rodziny, którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich, dopełnianych 
w celu otrzymania karty pobytowej przyznawanej członkowi rodziny obywatela Unii;
- art. 10 informującego o warunkach wydawania kart pobytowych, wydawanych nie później 
niż sześć miesięcy od dnia, w którym złożono wniosek, oraz wymieniającego dokumenty, 
które należy przedłożyć (ważny paszport, dokument poświadczający istnienie więzi 
rodzinnych oraz dowód pobytu w państwie członkowskim obywatela Unii);
- art. 11 ust. 1 uściślającego, że karty pobytowe wydawane członkowi rodziny obywatela Unii 
ważne są przez pięć lat lub przez przewidywany okres pobytu obywatela w Unii, jeżeli okres 
ten jest krótszy niż pięć lat; 
- art. 23 zawierającego informację, że członkowie rodziny obywatela Unii mają prawo do 
podjęcia pracy;
- oraz art. 25 ust. 2 ustalającego, że karty pobytowe podlegające przepisom dyrektywy 
wydawane są nieodpłatnie lub za opłatą, która nie przekracza opłat nałożonych na obywateli 
w przypadku wydawania podobnych dokumentów.

W kwietniu 2013 r. Komisja zwróciła się do władz francuskich z prośbą o przekazanie uwag 
na temat zgodności procedury zastosowanej w przypadku składającego petycję z wyżej 
wymienionymi przepisami. Władze francuskie udzieliły odpowiedzi w lipcu 2013 r.
Wyjaśniły one, że o ile prawo francuskie przewiduje obowiązek rejestrowania się, o tyle 
zasady jego egzekwowania nie zostały nigdy przyjęte. Dlatego też obywatele Unii nie 
podlegają we Francji żadnemu obowiązkowi administracyjnemu w przypadku pobytów 
dłuższych niż trzy miesiące.
Co się tyczy terminu wydawania karty dla członka rodziny, władze francuskie odpowiedziały, 
że niektóre prefektury, takie jak prefektura paryska, mają do czynienia ze znacznym 
napływem wniosków, co powoduje wydłużenie terminu wezwania, następującego zwykle w 
przeciągu miesiąca. Twierdzą, że przypadek składającego petycję jest odosobniony.
Jeżeli chodzi o uzasadnienie odmowy wydania karty pobytowej w trakcie dwóch pierwszych 
wezwań, zwracają uwagę, że powodem podanym na piśmie był za każdym razem brak 
dowodu na przebywanie składającego petycję, czyli obywatela europejskiego uprawnionego 
do swobodnego przemieszczania się, we Francji. Uzasadnienie to wyjaśniałoby więc żądanie 
dokumentów w trakcie postępowania. Nie rozpoczęto jednak zaproponowanego dochodzenia 
administracyjnego, ponieważ okazało się ono niepotrzebne.
                                               
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; 
Dz.U. L 158, s. 77-123.
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Władze francuskie podkreślają, że wytyczne przesłane prefekturom informują wyraźnie, że 
typ wizy lub nawet wiza, której termin ważności minął nie może w żadnym wypadku 
usprawiedliwiać odmowy wydania karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Unii. 
Wytyczne te stanowią również, że członkowie rodziny obywatela Unii mają prawo do 
podjęcia działalności zawodowej we Francji. Zanim jednak składający wniosek zacznie 
wykonywać dany zawód, należy potwierdzić jego prawo do pobytu.

Władze francuskie przyznają, że żądanie opłaty w wysokości 106 EUR było błędne i zostało 
naprawione. Członkowie rodziny obywatela Unii nie podlegają żadnym opłatom z tytułu 
otrzymania karty pobytu we Francji.
Odnośnie do okresu ważności karty, władze francuskie wyjaśniły, że wystąpił problem 
techniczny rozwiązany dzięki zmianie aplikacji komputerowej.
Władze francuskie potwierdziły, że małżonka składającego petycję otrzyma kartę pobytu 
ważną przez pięć lat.
Wniosek

Odpowiedź władz francuskich powinna, ogólnie rzecz biorąc, satysfakcjonować składającego 
petycję; Komisja poinformuje go bezpośrednio w sprawie jej zawartości.


