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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0234/2011, którą złożyła M. L. (Hiszpania) w sprawie naruszania 
przez Hiszpanię dyrektywy 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

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, której mąż nie jest obywatelem żadnego z państw członkowskich, 
informuje, że władze hiszpańskie wymagają od niego wizy przy wjeździe na terytorium 
Hiszpanii. Składająca petycję uważa, że wymóg ten narusza art. 6 ust. 2 dyrektywy 
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. W art. 6 ust. 2 zawierającym odwołanie do ust. 1 tegoż 
artykułu przyznaje się członkom rodziny, którzy nie są obywatelami jednego z państw 
członkowskich, te same prawa co obywatelom Unii, wymagając od nich jedynie posiadania 
ważnego paszportu, kiedy towarzyszą obywatelowi Unii lub do niego dołączają. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 31 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Składająca petycję – obywatelka Hiszpanii w związku małżeńskim z obywatelem państwa 
trzeciego – twierdzi, że Królestwo Hiszpanii narusza art. 6 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE. 
Według składającej petycję wyżej wspomniana dyrektywa nie zezwala państwom 
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członkowskim, by wymagały od obywateli państw trzecich, którzy są członkami rodziny 
obywatela Unii, posiadania wizy wjazdowej.

Obywatelka Hiszpanii nieprawidłowo interpretuje przepisy dyrektywy 2004/38/WE. 

Choć prawdą jest, że art. 6 dyrektywy gwarantuje obywatelom UE i członkom ich rodzin 
prawo pobytu bez spełniania jakichkolwiek warunków i dopełniania formalności przez okres 
nie przekraczający trzech miesięcy, art. 5 ust. 2 stanowi, że członkowie rodziny obywatela UE 
mogą być zobowiązani do posiadania wizy wjazdowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
539/2001 lub, w określonym przypadku, z prawem krajowym. 

W zakresie art. 6 dyrektywy 2004/238/WE hiszpańskie prawodawstwo jest zgodne z prawem 
UE.


