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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1706/2012, внесена от Флора Хансен, с германско гражданство, 
относно неправилното прилагане на Директива 2004/38/ЕО от страна на 
Швеция

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е с германско гражданство и филипински произход, 
се оплаква относно начина, по който Швеция, където се е преместила след брака си с 
норвежки гражданин, живеещ в Швеция, прилага Директива 2004/38/ЕО относно 
свободното движение. Тя описва редица примери на неправилно разглеждане на 
нейното дело във връзка с нея и дъщеря й, която е дошла от Филипините да живее при 
майка си в Швеция. Вносителката твърди, че съдът по миграционните въпроси е 
изпратил това дело до Съда на ЕС за изясняване на тълкуването на някои аспекти на 
директивата. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10.7.2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28.2.2014 г.

Според информацията, с която разполага Комисията, дъщерята на вносителката на 
петицията, която е родена във Филипините, е била оставена на грижите на баба си на 3-
годишна възраст, когато майката отива да работи в Германия. Вносителката редовно е 
изпращала пари за своето семейство във Филипините и го е посещавала всяка година. 
След като прекарва много години в Германия, вносителката приема германско 
гражданство, преди да се премести в Швеция през 2009 г. с партньора си норвежец, с 
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когото тя сключва брак през 2011 г. Междувременно дъщерята на вносителката на 
петицията учи за медицинска сестра във Филипините и получава диплома. След 
получаването на квалификацията тя не си е търсила работа, а вместо това е помагала на 
сестра си да се грижи за своите деца. Тя никога не е била наемана на работа и не е 
претендирала за никакви обезщетения във Филипините. През 2011 г., при навършване 
на 24-годишна възраст, дъщерята на вносителката на петицията пристига в Швеция и 
кандидатства за разрешително за пребиваване като член на семейството на издръжка на 
гражданин на ЕС. Молбата й е била отхвърлена от шведските миграционни органи на 
основание, че тя не е доказала това как парите, предоставени от майка й, са били 
необходими за задоволяване на основните й потребности, и че социалната система във 
Филипините не е могла да я подпомага. Тя е обжалвала решението. Както се посочва от 
вносителката на петицията, шведският апелативен съд за въпросите на имиграцията в 
Стокхолм (Швеция) в крайна сметка е решил на 12 септември 2010 г. да подаде искане 
за преюдициално запитване до Съда на ЕС относно тълкуването на член 2, параграф 2, 
буква в) от Директива 2004/38/ЕО1.

Забележки на Комисията 

Съдът на ЕС взема решение по делото на 16 януари 2014 г. (вж. решение по дело С-
423/122).

Съдът изяснява, че съответните правила на правото на ЕС (член 2, параграф 2, буква в) 
от Директивата за свободното движение) трябва да се тълкуват в смисъл, че 
приемащата държава членка няма право да иска пряк наследник, навършил 21 години, 
да следва да докаже, че той или тя неуспешно се е опитал/а да намери работа или да 
получи издръжка от органите на своята държава на произход и/или какъвто и да било 
друг вид подкрепа, за да бъде разглеждан като член на семейството на издръжка. Това 
ще направи изключително трудно за члена на семейството да получи право на 
пребиваване в приемащата държава членка. От лицето следва да се изисква единствено 
да докаже, че той или тя реално се намира в положение на лице на издръжка по 
отношение на гражданина на ЕС.

Съдът също така потвърди, че положението на лице на издръжка трябва да съществува 
в държавата, в която е обичайното местопребиваване на вносителя на молбата, в 
момента, когато той или тя подава молба с цел присъединяване към гражданина на ЕС, 
по отношение на когото се явява лице на издръжка. Съдът допълни, че фактът, че се 
счита, че прекият наследник – поради лични обстоятелства като възраст, образование и 
здраве, има добри шансове да намери работа и освен това възнамерява да започне 
работа в приемащата държава членка, не би могъл да се вземе предвид в оценката, 
която трябва да бъде извършена от органите на приемащата държава членка. 

Освен това Съдът на ЕС потвърди, че не е необходимо да се определят причините за 
зависимостта от издръжка или за използването на помощта на гражданина на ЕС. С цел 

                                               
1Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки (OB 2004 L 158, стр. 77 и поправка  – OВ 2004 L 229, стр. 35 и ОВ 2005 
L 197, стр. 34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=EN&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498959
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да се прецени дали лицето е в реалното положение на зависимост от издръжка по 
отношение на гражданин на ЕС, приемащата държава членка следва да се разгледа 
дали, като се имат предвид неговите финансови и социални условия, заинтересованото 
лице не е в състояние да се издържа само. Например фактът, че той или тя редовно, и за 
значителен период от време, получава пари от гражданина на ЕС, които са необходими 
с цел да се издържа в държавата на произход (какъвто е бил случаят във въпросното 
дело), би бил достатъчен да се докаже, че е съществувала действителна зависимост от 
издръжка.

Заключение

Комисията се надява, че дъщерята на вносителката на петицията ще може, въз основа 
на тълкуването, предоставено от Съда на ЕС в гореспоменатото решение, да разчита на 
правото си съгласно правилата на ЕС за свободно движение да пребивава в Швеция 
като член на семейството на издръжка на гражданин на ЕС, който е упражнил правото 
си на свободно движение.


