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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1706/2012, którą złożyła Flora Hansen (Niemcy), w sprawie błędnego 
stosowania dyrektywy 2004/38/WE przez Szwecję

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka Niemiec pochodzenia filipińskiego, nie zgadza się ze 
sposobem stosowania przez Szwecję, gdzie przeniosła się po zawarciu związku małżeńskiego 
z Norwegiem mieszkającym w tym państwie, dyrektywy 2004/38/WE w sprawie swobodnego 
przemieszczania się. Wskazuje ona szereg przypadków niewłaściwego traktowania jej oraz jej 
córki, która przybyła do Szwecji z Filipin w celu dołączenia do matki. Składająca petycję 
wskazuje, że sąd ds. migracji przekazał jej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w celu 
wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących pewnych aspektów tejże dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Z informacji, jakimi dysponuje Komisja, wynika, że córka składającej petycję, która urodziła 
się na Filipinach, w wieku 3 lat została powierzona opiece babci, tymczasem jej matka 
wyjechała do Niemiec w celu podjęcia pracy. Składająca petycję regularnie przesyłała swojej 
rodzinie na Filipinach pieniądze i co roku ją odwiedzała. Spędziwszy wiele lat w Niemczech, 
składająca petycję przyjęła obywatelstwo niemieckie, po czym w 2009 r. przeprowadziła się 
do Szwecji ze swoim partnerem, obywatelem Norwegii, z którym w 2011 r. zawarła związek 
małżeński. Tymczasem jej córka studiowała na Filipinach pielęgniarstwo i uzyskała dyplom. 
Po uzyskaniu kwalifikacji nie poszukiwała pracy i pomagała swojej siostrze w opiece nad 
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dziećmi. Nigdy nie była zatrudniona ani nie ubiegała się na Filipinach o żadne świadczenia. 
W 2011 r., w wieku 24 lat, córka składającej petycję przybyła do Szwecji i złożyła wniosek 
o kartę pobytową jako członek rodziny obywatela UE pozostający na utrzymaniu. Władze 
migracyjne Szwecji odrzuciły jej wniosek na tej podstawie, że nie wykazała ona, iż pieniądze, 
które otrzymywała od matki, były jej niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych, ani nie udowodniła, że system opieki społecznej na Filipinach nie mógł jej 
zapewnić wsparcia. Wniosła ona odwołanie od tej decyzji. Jak wskazuje składająca petycję, 
szwedzki sąd odwoławczy w Sztokholmie (Szwecja) właściwy w sprawach z zakresu 
imigracji ostatecznie, w dniu 12 września 2010 r., podjął decyzję o złożeniu do Trybunału 
Sprawiedliwości wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego 
wykładni art. 2 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2004/38/WE1.

Uwagi Komisji

Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w tej sprawie w dniu 16 stycznia 2014 r. (zobacz 
wyrok w sprawie C-423/122).

Trybunał wyjaśnił, że właściwe unijne przepisy (art. 2 ust. 2 lit. c) dyrektywy w sprawie 
swobodnego przemieszczania się) należy interpretować w ten sposób, że nie zezwalają one 
przyjmującemu państwu członkowskiemu na wymaganie, by zstępny w linii prostej, który ma 
powyżej 21 lat wykazał, że bezskutecznie podejmował działania w celu znalezienia pracy lub 
uzyskania ze strony organów państwa pochodzenia pomocy na pokrycie kosztów utrzymania 
lub pozyskania pomocy innego rodzaju, aby można było uznać go za pozostającego na 
utrzymaniu członka rodziny. Nadmiernie utrudniłoby to danemu członkowi rodziny uzyskanie 
prawa pobytu w przyjmującym państwie członkowskim. Od takiej osoby powinno się 
wymagać jedynie wykazania, że istnieje w jej przypadku rzeczywista sytuacja zależności 
względem wspomnianego obywatela UE.

Trybunał potwierdził także, że sytuacja zależności musi istnieć w państwie, w którym osoba 
składająca wniosek przebywa w chwili, gdy wnioskuje o dołączenie do obywatela UE, na 
którego utrzymaniu się znajduje. Trybunał dodał, że to, iż zstępny w linii prostej ma, ze 
względu na uwarunkowania osobiste, takie jak wiek, wykształcenie czy stan zdrowia, realne 
szanse na znalezienie zatrudnienia, i że ponadto zamierza on podjąć pracę w przyjmującym 
państwie członkowskim, nie może być brane pod uwagę podczas dokonywania oceny przez 
organy przyjmującego państwa członkowskiego.

Ponadto Trybunał potwierdził, że nie jest konieczne ustalenie przyczyn tej zależności ani 
korzystania ze wsparcia obywatela UE. Aby dokonać oceny, czy dana osoba znajduje się 
w rzeczywistej sytuacji zależności wobec obywatela UE, przyjmujące państwo członkowskie 
powinno sprawdzić, czy – ze względu na swoją sytuację ekonomiczną i socjalną – osoba ta 
nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Przykładowo fakt, że 
osoba taka regularnie i przez długi okres otrzymuje od obywatela UE pieniądze, które są jej 
niezbędne do zaspokojenia potrzeb życiowych w państwie pochodzenia (jak miało to miejsce 
w przedmiotowej sprawie), wystarczyłby do wykazania istnienia rzeczywistej zależności.

                                               
1Dyrektywa 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 (Dz.U. L 158, s. 77 i – sprostowania – Dz.U. z 2004, L 229, s. 35 i Dz.U. z 2005, L 197, s. 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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Wniosek

Komisja ma nadzieję, że córka składającej petycję będzie w stanie – w oparciu o wykładnię 
przedstawioną przez Trybunał Sprawiedliwości w przytoczonym powyżej orzeczeniu –
powoływać się na swoje prawo wynikające z unijnych przepisów w zakresie swobodnego 
przemieszczania się, aby zamieszkiwać w Szwecji jako pozostający na utrzymaniu członek 
rodziny obywatela UE, który skorzystał z prawa do swobodnego przemieszczania się.


