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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0360/2010, внесена от F.P.E, с германско гражданство, относно 
прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на 
Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки

1. Резюме на петицията

Вносителката, германска гражданка, пребиваваща в Обединеното кралство, протестира 
срещу факта, че летищната полиция в Дюселдорф е поискала от съпруга ѝ, който е 
перуански гражданин, пребиваващ в Обединеното кралство, и който я е придружавал, 
да представи виза за четиридневно посещение в Германия. Вносителката твърди, че 
това показва непознаването от страна на германските органи на законодателството на 
Общността за визите и нарушава действащите разпоредби. Вносителката настоява за 
спазване на това законодателство от държавите-членки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Вносителката на петицията, германска гражданка, пребиваваща в Обединеното 
кралство, протестира срещу факта, че летищната полиция в Дюселдорф е поискала от 
съпруга ѝ, който е перуански гражданин, да представи виза за четиридневно посещение 
в Германия. Вносителката твърди, че съгласно правото на Съюза съпругът ѝ не се 
нуждае от виза и че следва да се вземат мерки за подобряване на прилагането на 
правото на ЕС по този въпрос.
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Член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
постановява, че всеки гражданин на Съюза има право на свободно движение и 
пребиваване в рамките на територията на държавите-членки при спазване на 
ограниченията и условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното 
осъществяване. Съответните ограничения и условия се намират в Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членовете на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки. 

Член 5 от директивата постановява, че държавите-членки дават на гражданите на 
Съюза разрешение да влизат на тяхна територия с валидна карта за самоличност или 
паспорт. От членове на семейството, които не са граждани на държава-членка, може да 
бъде поискано да представят виза единствено съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 или, 
ако е приложимо, съгласно националното законодателство. За целите на Директива 
2004/38/ЕО, притежаването на валидна карта за пребиваване, посочена в член 10 от 
директивата освобождава тези членове на семейството от изискването за виза. 

Съгласно предоставената информация и в съответствие с член 2, параграф 2, буква а) и 
член 10 от директивата, съпругът на вносителката има разрешение за пребиваване в 
Обединеното кралство като член на семейството на гражданин на ЕИП и следователно 
не е необходимо да представя входна виза, когато придружава съпругата си при 
пътуване до Германия. Следователно изглежда, че в посочения случай през март 2010 г. 
граничната полиция в Дюселдорф не е действала в съответствие с правото на ЕС. 

Неотдавна Комисията предприе няколко мерки за подобряване на прилагането на 
правото на ЕС в тази област. На 19 март 2010 г. Комисията издаде наръчник за 
обработването на молби за виза и модифициране на издадени визи1, който съдържа 
оперативни указания относно практическото прилагане на разпоредбите, за да 
гарантира хармонизирано прилагане. Този наръчник за визите установява три 
специфични правила относно членовете на семейството на граждани на ЕС и описва 
подробно при какви условия Директива 2004/38/ЕО освобождава членовете на 
семействата на граждани на ЕС от изискванията за виза. Държавите-членки се 
призовават да инструктират съответните си национални органи да използват 
приложения наръчник като основен инструмент при изпълнението на задълженията си, 
свързани с обработването на молби за виза, както и за целите на обучението на 
персонала. Комисията е убедена, че наръчникът за визите ще помогне за подобряване 
на правилното прилагане на директивата.  Освен това, понастоящем Комисията 
провежда двустранни срещи с държавите-членки, включително Германия, във връзка с 
цялостното прилагане на директивата, за да гарантира правилното прилагане на 
правилата на ЕС за свободно движение. Тези двустранни консултации включват 
правилното прилагане на член 5 от директивата.

                                               
1 C(2010) 1620 окончателен, може да бъде намерен на 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf.


