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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1192/2010, którą złożył Ioannis Papaioannou (Grecja) w sprawie 
rzekomego nieprzestrzegania przez Republikę Irlandii dyrektywy 
2004/38/WE 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

Składający petycję mieszka w Wielkiej Brytanii i jest żonaty z kobietą mającą obywatelstwo 
rosyjskie oraz pozwolenie na pobyt wydane przez brytyjską Agencję ds. Granic (Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych). Para pragnie odbyć podróż do Irlandii, jednak zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi na stronie internetowej ambasady irlandzkiej żona składającego petycję musi 
w tym celu uzyskać wizę. Jest to sprzeczne z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE 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. Artykuł ten stanowi: 
„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. Do celów niniejszej dyrektywy, posiadanie 
ważnej karty pobytowej, określonej w art. 10, zwalnia takich członków rodziny z wymogu 
posiadania wizy”.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składający petycję, obywatel Grecji zamieszkujący na terenie Wielkiej Brytanii razem z 
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małżonką mającą obywatelstwo rosyjskie twierdzi, że irlandzkie ustawy nie są zgodne z 
artykułem 5 ust. 2 dyrektywy, gdyż nie zwalniają posiadacza karty pobytowej z wymogu 
posiadania wizy.

Uwagi Komisji

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 
Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i w 
środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki określono w 
dyrektywie 2004/38/WE1.

Art. 5 ust. 2 dyrektywy stanowi, iż posiadanie ważnej karty pobytowej, o której mowa w art. 
10 dyrektywy zwalnia z obowiązku posiadania wizy przez członków rodziny obywatela UE 
pochodzących z państw trzecich, którzy towarzyszą obywatelowi UE lub go odwiedzają w 
państwie członkowskim, którego nie jest obywatelem.

W celu zastosowania się do przepisów dyrektywy 2004/38/WE Irlandia wprowadziła ustawę z 
2006 r. w sprawie swobodnego przepływu osób we Wspólnotach Europejskich (nr 2). 

Art. 4 ust. 3 ustawy z 2006 r. interpretowany w związku z art. 3 lit. b) pkt. (iii) ustawy 
imigracyjnej (wizy) z 2004 r. stanowi, że osoba, która nie jest obywatelem EOG w celu 
otrzymania pozwolenia na wjazd do Irlandii musi mieć ważną wizę irlandzką, chyba że 
posiada ważną kartę pobytową wydaną zgodnie z art. 7 ustawy z 2006 r.

Po skontaktowaniu się z irlandzkimi władzami w sprawie ich interpretacji artykułu 5 ust. 2 
przedmiotowej dyrektywy, dnia 21 czerwca 2010 r. Komisja wystosowała pismo do 
irlandzkich władz wyszczególniające wszystkie problematyczne kwestie dotyczące 
transpozycji dyrektywy 2004/38/WE. Dnia 24 listopada 2010 r. odbyło się dwustronne 
spotkanie w celu omówienia i wyjaśnienie zidentyfikowanych niedociągnięć. Po spotkaniu 
dnia 21 lutego 2011 r. władze irlandzkie przesłały swoje formalne uwagi na piśmie do 
Komisji.

W tej odpowiedzi irlandzkie władze wskazały na chęć zawieszenia ograniczeń wizowych w 
przypadku osób, które ustaliły swoje prawo do swobodnego przepływu za pośrednictwem 
odpowiednich organów w innym państwie członkowskim. 

Dotyczące ustawy imigracyjnej (wizy) z 2004 r. (nr 2) rozporządzenie wykonawcze z 2009 r. 
zostało uchylone rozporządzeniem wykonawczym z 2011 r. do ustawy imigracyjnej (wizy) z 
2004 r. (Instrument ustawowy S.I. Nr 146 z 2011 r.) z dnia 25 kwietnia 2011 r. Artykuł 3 lit. 
c) tego rozporządzenia zwalnia z obowiązku posiadania wizy obcokrajowców będących 
członkami rodziny obywateli Unii Europejskiej i posiadaczami dokumentu zwanego „Kartą 
pobytową członka rodziny obywatela Unii”, zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/38/WE.

                                               
1 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 (Dz.U. L 158 z 30 kwietnia 2004 r., s. 77).
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Wniosek

Komisja jest zdania, że Irlandia obecnie spełnia w całości wymogi prawa UE przewidziane w 
dyrektywie 2004/38/WE w sprawie swobodnego przepływu osób.


