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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1095/2003, którą złożył Karl Heinz Duthel, obywatel Niemiec, w 
sprawie trudności z otrzymaniem pozwolenia na pobyt w Hiszpanii dla matki 
jego dzieci.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję od 12 lat jest związany z Tajką, z którą ma dwoje dzieci. Obecnie osiedlił 
się w Hiszpanii wraz ze swoimi dziećmi. Jego partnerka wystąpiła o wizę, aby móc 
zamieszkać ze swoją rodziną w Hiszpanii. Jej wniosek został odrzucony. Na mocy przepisów 
o łączeniu rodzin musi ona być żoną ojca swoich dzieci, aby móc otrzymać pozwolenie na 
pobyt w Hiszpanii. Składający petycję uważa ten wymóg za absurdalny i przesadny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2004 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 175 ust. 4).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2004 r.

„Pan Karl-Heinz Duthel jest obywatelem Niemiec prowadzącym działalność na własny 
rachunek, który osiedlił się w Hiszpanii z dwójką swoich dzieci, które również mają 
obywatelstwo niemieckie.

Według informacji przekazanych przez składającego petycję jego partnerka (pani Chulikon 
Chaosuan) jest obywatelką Tajlandii i mieszka w Niemczech. Jest matką wspomnianych 
dwojga dzieci i chciałaby zamieszkać ze swoim partnerem w Hiszpanii, lecz jej wniosek nie 
został rozpatrzony pozytywnie przez władze hiszpańskie.

Ze względu na charakter działalności na własny rachunek, prawo pobytu składającego petycję 
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i jego rodziny jest regulowane dyrektywą 73/148/EWG Rady z dnia 21 maja 1973 r.

Na mocy tej dyrektywy wyłącznie członkowie rodziny ( w pierwszej kolejności 
współmałżonek i dzieci) obywatela Unii korzystają z prawa pobytu w przyjmującym państwie 
członkowskim. Dwoje dzieci składającego petycję, które również są obywatelami Niemiec, 
ma zatem możliwość korzystania z prawa pobytu w Hiszpanii na warunkach przewidzianych 
we wspomnianej dyrektywie.

Jednakże matka dzieci, która jest obywatelką Tajlandii, nie jest żoną składającego petycję 
pana Duthela. W konsekwencji jej związek faktyczny (Lebensgemeinschaft w niemieckim 
tekście petycji) ze składającym petycję nie pozwala jej na nabycie prawa pobytu w Hiszpanii, 
gdyż obowiązujące obecnie przepisy wspomnianej dyrektywy 73/148/EWG przewidują 
prawo pobytu wyłącznie dla małżonki, bez względu na jej obywatelstwo, co nie dotyczy 
obecnie pani Chulikon. Sytuacja ulegnie zmianie z chwilą transpozycji nowej dyrektywy 
38/2004/WE (państwa członkowskie mają czas do kwietnia 2006 r.), przewidującej na 
określonych warunkach prawo pobytu również dla partnerów, którzy nie zawarli związku 
małżeńskiego.

W szerszym ujęciu problem prawa pobytu „matki obywatela Unii będącej obywatelką 
państwa trzeciego” jest obecnie przedmiotem sprawy C-200/02 „Man Lavette Chen, Kunqian 
Catherine Zhu przeciwko Secretary of State for the Home Department”. Opinia rzecznika 
generalnego została opublikowana w dniu 18 maja 2004 r. Jednakże w dniu przesłania 
niniejszej odpowiedzi (sierpień 2004 r.) Trybunał nie wydał jeszcze orzeczenia w tej sprawie.

W świetle wyroku Trybunału Komisja Wspólnot Europejskich wyda komunikat 
uzupełniający.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Ustawodawstwo hiszpańskie jest zgodne z dyrektywą 2004/38/WE – która została 
transponowana do prawa hiszpańskiego królewskim dekretem 240/2007 – i stosuje szeroką 
wykładnię prawa pobytu dla pozostających na utrzymaniu bezpośrednich krewnych w linii 
wstępnej, o co wnioskował ETS w sprawie C-200/02 Kunqian Catherine Zhu, Man Lavette 
Chen przeciwko Secretary of State for the Home Departament z dnia 19 października 2004 r.

Ponadto „Disposición final tercera” królewskiego dekretu 240/2007 przyznaje prawo pobytu 
w Hiszpanii partnerowi, z którym obywatel Unii pozostaje w trwałym związku.


