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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1706/2012, ktorú predkladá Flora Hansen, nemecká štátna občianka, 
o nesprávnom uplatňovaní smernice 2004/38/ES Švédskom

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá je nemeckou štátnou občiankou a pôvodom Filipínka, predkladá 
sťažnosť týkajúcu sa uplatňovania smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe zo strany Švédska, 
kam sa presťahovala po sobáši so svojím nórskym manželom žijúcim vo Švédsku. Opisuje 
viacero prípadov, keď sa v súvislosti s ňou a jej dcérou, ktorá za ňou prišla z Filipín, aby 
spolu žili vo Švédsku, riešil jej prípad nesprávne. Tvrdí, že súd rozhodujúci o imigrácii poslal 
túto vec Súdnemu dvoru Európskej únie na spresnenie výkladu niektorých aspektov smernice. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, dcéru predkladateľky petície, ktorá sa 
narodila na Filipínach, vychovávala od troch rokov stará matka, zatiaľ čo jej matka odišla 
pracovať do Nemecka. Predkladateľka petície svojej rodine na Filipínach pravidelne posielala 
peniaze a každý rok ju navštevovala. Po mnohých rokoch strávených v Nemecku 
predkladateľka petície získala nemecké občianstvo a potom sa v roku 2009 presťahovala do 
Švédska so svojím nórskym partnerom, za ktorého sa v roku 2011 vydala. Medzitým dcéra 
predkladateľky petície vyštudovala na Filipínach ošetrovateľstvo a získala diplom. Po získaní 
kvalifikácie namiesto hľadania práce pomáhala svojej sestre so starostlivosťou o jej deti. Na 
Filipínach nebola nikdy zamestnaná ani nepoberala žiadne dávky. V roku 2011 prišla 
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dvadsaťštyriročná dcéra predkladateľky petície do Švédska, kde požiadala o doklad o pobyte 
ako závislý rodinný príslušník občana EÚ. Švédske migračné orgány jej žiadosť zamietli 
s odôvodnením, že nepreukázala, že peniaze, ktoré jej poskytovala matka, boli nevyhnutné na 
uspokojenie jej základných potrieb a že nemohla dostávať dávky zo sociálneho systému na 
Filipínach. Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolala. Ako zdôrazňuje predkladateľka petície, 
Správny odvolací súd v Štokholme (Švédsko) rozhodujúci o veciach v oblasti 
prisťahovalectva sa napokon 12. septembra 2010 rozhodol podať na Súdnom dvore Európskej 
únie žiadosť o začatie prejudiciálneho konania v súvislosti s výkladom článku 2 ods. 2 
písm. c) smernice 2004/38/ES1.

Poznámky Komisie 

Súdny dvor vydal svoj rozsudok v danej veci 16. januára 2014 (pozri rozsudok vo veci C-
423/122).

Súdny dvor jasne uviedol, že príslušné pravidlá práva EÚ (článok 2 ods. 2 písm. c) smernice 
o voľnom pohybe) sa musia vykladať v tom zmysle, že hostiteľský členský štát nemôže 
vyžadovať, aby priamy potomok vo veku nad 21 rokov musel na to, aby sa mohol považovať 
za „závislého“ rodinného príslušníka, preukázať, že sa neúspešne pokúšal nájsť si prácu alebo 
získať podporu na uspokojenie svojich potrieb od orgánov svojej krajiny pôvodu a/alebo sa 
inak snažil zabezpečiť svoje živobytie. Uvedená požiadavka by rodinnému príslušníkovi 
nadmerne sťažila možnosť získať právo na pobyt v hostiteľskom členskom štáte. Od tejto 
osoby by sa malo požadovať len to, aby preukázala, že je v situácii reálnej závislosti vo 
vzťahu k uvedenému občanovi EÚ.

Súdny dvor tiež potvrdil, že situácia závislosti musí existovať v krajine pobytu žiadateľa 
v čase, keď žiada o to, aby sa mohol pripojiť k občanovi EÚ, od ktorého je závislý. Súdny 
dvor dodal, že skutočnosť, že priamy potomok sa vzhľadom na osobné okolnosti, akými sú 
jeho vek, vzdelanie a zdravotný stav, považuje za osobu, ktorá má reálnu šancu nájsť si prácu 
a okrem toho má v úmysle začať pracovať v hostiteľskom členskom štáte, sa nemôže 
zohľadňovať pri posudzovaní vykonanom orgánmi hostiteľského členského štátu. 

Súdny dvor navyše potvrdil, že nie je potrebné určiť dôvody tejto závislosti alebo dôvody, pre 
ktoré dotknutá osoba využíva podporu občana EÚ. Hostiteľský členský štát by sa mal 
v záujme posúdenia toho, či je daná osoba v situácii reálnej závislosti od uvedeného občana 
EÚ, pozrieť na to, či dotknutá osoba vzhľadom na svoje finančné a sociálne podmienky nie je 
schopná zabezpečiť si živobytie sama. Napríklad skutočnosť, že daná osoba pravidelne 
a počas významného obdobia dostáva od občana EÚ peniaze, ktoré táto osoba potrebuje na 
uspokojovanie svojich základných potrieb v krajine pôvodu (ako to bolo aj v prípade 
príslušného súdneho konania), je postačujúca na preukázanie existencie reálnej závislosti.

Záver

Komisia verí, že na základe výkladu poskytnutého Súdnym dvorom v uvedenom rozsudku 

                                               
1
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných 

príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 
77 a – korigendá – Ú. v. EÚ L 229 29.6.2004, s. 35 a Ú. v. EÚ L 197 28.7.2005, s. 34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=SK&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=498959
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bude dcéra predkladateľky petície schopná uplatniť si podľa pravidiel EÚ o voľnom pohybe 
svoje právo na pobyt vo Švédsku ako závislý rodinný príslušník štátneho príslušníka EÚ, 
ktorý si uplatňuje právo na voľný pohyb.


