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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1441/2009, którą złożył Alwin Jung (Niemcy) w sprawie 
dyskryminowania obywateli niemieckich względem innych obywateli UE 
mieszkających w Niemczech w odniesieniu do łączenia rodzin

1. Streszczenie petycji

Składający petycję mieszka w państwie członkowskim, którego jest obywatelem. Dlatego nie 
jest on objęty dyrektywą 2004/38/WE, która reguluje prawa do swobodnego przemieszczania 
się obywateli UE niemieszkających w państwie członkowskim swojego pochodzenia. 
Zgodnie z prawem niemieckim jego pochodząca z Tajlandii żona musi zdać test z języka, aby 
otrzymać wizę i dołączyć do niego w Niemczech. Wymóg ten nie ma zastosowania wobec 
obywateli UE objętych dyrektywą 2004/38/WE. Składający petycję uważa to za 
dyskryminację.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składający petycję, który jest obywatelem Niemiec mieszkającym w kraju, krytykuje to, że 
jego żona pochodząca z Tajlandii musi zgodnie z niemieckim prawem przejść test językowy, 
aby otrzymać wizę pozwalającą jej na zamieszkanie z nim w Niemczech.

Zgodnie z prawem wspólnotowym przepisy dotyczące łączenia rodzin zawarte zostały
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w dyrektywie 2003/86/WE1 oraz dyrektywie 2004/38/WE2.

Dyrektywa 2003/86/WE nie ma zastosowania w przypadku członków rodzin obywatela UE
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 3 dyrektywy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE, ma ona zastosowanie w przypadku obywateli 
UE, którzy przeprowadzają się lub mieszkają na stałe w państwie członkowskim, którego nie 
są obywatelami. Zasady swobodnego ruchu dotyczą również obywateli UE, którzy powracają 
do swoich ojczyzn po okresie rzeczywistego i efektywnego zamieszkania w innym państwie
członkowskim3.

Obywatele UE, którzy nie wchodzą w zakres dyrektywy nie mogą korzystać z praw nadanych 
tym obywatelom, którzy skorzystali z prawa swobodnego poruszania. Z powodu braku 
stosownego prawa wspólnotowego decyzja w sprawie zasad łączenia rodzin niemieckich z ich 
członkami pochodzącymi z krajów trzecich należy wyłącznie do władz Niemiec.

                                               
1 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin.
2 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.

3 Sprawa C-370/90 Singh i C-291/05 Eind.


