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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0360/2010, którą złożyła F.P.E. (Niemcy) w sprawie przestrzegania 
dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin 
do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka Niemiec mieszkająca w Wielkiej Brytanii, wyraża sprzeciw 
w związku z tym, że policja na lotnisku w Düsseldorfie zażądała od jej męża, obywatela 
peruwiańskiego mieszkającego w Wielkiej Brytanii i towarzyszącego jej w tamtym 
momencie, okazania wizy wjazdowej na 4-dniowy pobyt w Niemczech. Składająca petycję 
przekonuje, że dowodzi to lekceważenia przez władze niemieckie unijnego prawodawstwa 
wizowego i naruszania obowiązujących obecnie przepisów. Składająca petycję zwraca się 
o zapewnienie przestrzegania tego prawodawstwa przez państwa członkowskie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 2 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Składająca petycję, obywatelka Niemiec mieszkająca w Wielkiej Brytanii, wyraża sprzeciw 
w związku z tym, że policja na lotnisku w Düsseldorfie zażądała od jej męża, obywatela Peru, 
okazania wizy wjazdowej na 4-dniowy pobyt w Niemczech. Składająca petycję utrzymuje, że 
zgodnie z unijnym prawem jej mąż nie musiał mieć wizy wjazdowej oraz że należy 
przedsięwziąć środki w celu poprawy stosowania prawa UE w tym zakresie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „każdy obywatel Unii 
ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw 
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Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i w 
środkach przyjętych w celu ich wykonania”. Te ograniczenia i warunki zostały określone w 
dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. 

Art. 5 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie przyznają obywatelom Unii prawo 
wjazdu na ich terytorium z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem. Członkowie 
rodziny, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego, są jedynie zobowiązani 
posiadać wizę wjazdową zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001 lub, w określonym 
przypadku, prawem krajowym. W rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE posiadanie ważnej 
karty pobytowej, o której mowa w art. 10 tej dyrektywy, zwalnia takich członków rodziny z 
obowiązku posiadania wizy. 

Zgodnie z przedstawionymi informacjami oraz z art. 2 ust. 2 lit. a) i art. 10 przedmiotowej 
dyrektywy mąż składającej petycję posiada wydane w Wielkiej Brytanii zezwolenie na pobyt 
jako członek rodziny obywatela EOG i dlatego nie musi przedstawiać wizy wjazdowej, gdy 
towarzyszy swojej małżonce w czasie podróży do Niemiec. W związku z tym wydaje się, że 
straż graniczna w Düsseldorfie postąpiła niezgodnie z prawem UE w tym konkretnym 
przypadku w marcu 2010 r. 

Komisja podjęła niedawno szereg działań w celu poprawy stosowania prawa UE w tym 
zakresie. W dniu 19 marca 2010 r. Komisja wydała podręcznik dotyczący rozpatrywania 
wniosków wizowych i zmieniania wydanych wiz1, który zawiera instrukcje operacyjne w 
zakresie praktycznego stosowania tych przepisów w celu zapewnienia ujednoliconego 
wdrażania. W części trzeciej podręcznika wizowego zawarto szczegółowe zasady dotyczące 
członków rodzin obywateli UE oraz dokładnie opisano warunki, na podstawie których 
dyrektywa 2004/38/WE przewiduje zwolnienie członków rodzin obywateli UE z obowiązku 
wizowego. Państwa członkowskie proszone są o zalecenie swoim właściwym organom 
krajowym stosowania załączonego podręcznika jako głównego narzędzia podczas 
wykonywania zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków wizowych oraz o korzystanie z 
podręcznika podczas szkolenia personelu. Komisja jest przekonana, że podręcznik wizowy 
przyniesie poprawę w zakresie prawidłowego stosowania dyrektywy. Ponadto Komisja 
prowadzi obecnie dwustronne spotkania z państwami członkowskimi, w tym z Niemcami, 
poświęcone ogólnemu wdrażaniu dyrektywy w celu zapewnienia odpowiedniego stosowania 
zasad UE związanych ze swobodnym przepływem osób. Te dwustronne konsultacje obejmują 
również właściwe stosowanie art. 5 dyrektywy.

                                               
1C(2010) 1620 wersja ostateczna; podręcznik dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/home-
affairs/policies/borders/docs/c_2010_1620_en.pdf.


