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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1002/2007, którą złożył Rudolf Dancek (Chorwacja) w sprawie odmowy
pozwolenia na wjazd do Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, podróżując wraz z żoną (obywatelką Niemiec) i zaprzyjaźnioną 
niemiecką parą, chciał przekroczyć granicę niemiecko-francuską w Lauterbourg, aby 
odwiedzić kuzyna w Sessenheim. Ponieważ miał przy sobie jedynie chorwacki dowód 
osobisty, francuskie służby graniczne zażądały od niego okazania prawa jazdy i dokumentów 
samochodu, a następnie poprosiły, aby udał się z nimi w celu podpisania dokumentu.
Składający petycję myślał, że otrzyma jednodniową wizę, lecz zamiast tego zawrócono go na 
niemiecką stronę. Nie miał możliwości zdobycia wymaganych dokumentów ani przesłania ich 
kopii faksem do zatwierdzenia. Składający petycję uważa, że został nieuczciwie 
potraktowany i w tym kontekście nawiązuje do wyroku Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości wydanego w sprawie C-459/99, w którym Trybunał orzekł, że obywatel 
państwa trzeciego będący małżonkiem obywatela państwa członkowskiego korzysta ze 
swobody przemieszczania się, nawet jeśli nie posiada paszportu, o ile jest w stanie udowodnić 
swoją tożsamość i więzi małżeńskie oraz jeśli nie ma dowodów na to, że stwarza on 
zagrożenie dla wymogów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia 
publicznego. Ponadto składający petycję powołuje się na art. 5 ust. 4 dyrektywy 2004/38/WE, 
zgodnie z którym przed odesłaniem takich osób z powrotem, zapewnia się im wszelkie 
racjonalne możliwości uzyskania niezbędnych dokumentów lub przekazania ich w 
racjonalnym okresie czasu, albo potwierdzenia lub udowodnienia w inny sposób, że są objęci 
prawem swobodnego przemieszczania się i pobytu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Art. 18 traktatu WE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w traktacie i w środkach przyjętych w celu jego 
wykonania. Stosowne ograniczenia i warunki określa dyrektywa 2004/38/WE w sprawie 
prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich. 

Art. 5 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, że członkowie rodziny obywatela UE, którzy nie są 
obywatelami jednego z państw członkowskich, mają prawo wjazdu na terytorium danego 
państwa członkowskiego z ważnym paszportem. Zgodnie z art. 5 ust. 4 przedmiotowej 
dyrektywy jeżeli członek rodziny obywatela UE nie posiada ważnego dokumentu tożsamości 
lub paszportu, dane państwo członkowskie, przed odesłaniem go z powrotem, zapewnia mu 
wszelkie racjonalne możliwości uzyskania niezbędnych dokumentów lub przekazania ich, 
albo potwierdzenia lub udowodnienia w inny sposób, że jest objęty prawem swobodnego 
przemieszczania się i pobytu. Przepis ten ujednolica orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości1.

Jeżeli opisane przez składającego petycję działania podjęte przez służby graniczne
rzeczywiście miały miejsce, to nie są one zgodne z prawem Wspólnoty. Pod tym względem, 
a także w ramach dwustronnego dialogu Komisji z państwami członkowskimi prowadzonego 
w następstwie sprawozdania2 w sprawie stosowania wyżej wymienionej dyrektywy, kwestia 
ta zostanie przedstawiona francuskim władzom. Komisja nie otrzymała żadnych sygnałów 
wskazujących na istnienie ogólnej i stałej praktyki administracyjnej, która naruszałaby 
prawodawstwo wspólnotowe w tym względzie. 

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie C-459/99 MRAX.
2 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady ze stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie 
prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich – COM(2008) 840 wersja ostateczna.


