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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0951/2007, którą złożył R.H. (Niemcy) w sprawie uproszczenia 
procedury wydania wizy dla jego małżonki, obywatelki Rosji, na przyjazd do 
Niemiec ze Szwajcarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję od roku mieszka w Szwajcarii ze swoją żoną, obywatelką Rosji, 
posiadającą dowód tożsamości B dla obcokrajowców. Aby wjechać na terytorium Niemiec, 
jego żona potrzebuje wizy, której uzyskanie jest zdaniem składającego petycję niemożliwe, 
ponieważ nie jest on w stanie dostarczyć szeregu niezbędnych dokumentów. 
Jako niezarejestrowany bezrobotny składający petycję nie może przedstawić zaświadczenia 
od pracodawcy ani dowodu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
podanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Ponieważ Szwajcaria nie stosowała w pełni przepisów wizowych Schengen w okresie, 
do którego odnosi się przedmiotowa petycja, obywatele państw trzecich podlegający 
obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem nr 539/2001 i mieszkający w Szwajcarii 
musieli posiadać wizę, podróżując do państwa członkowskiego UE. Zgodnie z decyzją Rady 
896/2006 szwajcarskie pozwolenie na pobyt umożliwiało jego posiadaczowi wyłącznie 
przejazd przez terytorium Niemiec. (Od dnia 12 grudnia 2008 r. Szwajcaria wchodzi w skład 
strefy Schengen bez granic wewnętrznych, a zatem szwajcarskie pozwolenie na pobyt 
upoważnia do swobodnego przemieszczania się na obszarze Schengen przez trzy miesiące 
w dowolnym okresie sześciu miesięcy).
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Zasady i warunki wydawania wiz Schengen zawarte są w tak zwanych wspólnych 
instrukcjach konsularnych (WIK). 

Zgodnie z częścią V rozdział 1.4 WIK wnioskodawca musi udowodnić – w oparciu o różne 
dokumenty uzupełniające – cel podróży, posiadanie środków na utrzymanie i zakwaterowanie 
oraz przedstawić zdrowotne ubezpieczenie podróżne. Dokumentem uzupełniającym 
dotyczącym środków na utrzymanie może być np. gotówka, karta kredytowa, wyciąg 
z rachunku bankowego lub inne środki gwarantujące posiadanie funduszy w walucie 
wymienialnej. Oprócz tego mogą być wymagane także inne dokumenty potwierdzające 
miejsce pobytu i powiązania z krajem zamieszkania lub status społeczny i zawodowy 
wnioskodawcy. 

Z tej ostatniej przyczyny niektóre państwa członkowskie wymagają zaświadczenia 
o zatrudnieniu, tak aby mieć pewność, że osoby starające się o wizę powrócą do swojego 
kraju pochodzenia bądź pobytu. 

Najwyraźniej władze niemieckie zastosowały te przepisy w przypadku składającego petycję 
i jego rosyjskiej żony. 

Jednak składający petycję i jego żona mieszkają w Szwajcarii zgodnie z Umową pomiędzy 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją 
Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób.

Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 1 załącznika I do przedmiotowej umowy każda ze stron 
umowy może zażądać wizy wjazdowej od pochodzących z kraju trzeciego członków rodziny 
obywatela państwa będącego drugą stroną umowy. Takim członkom rodzin należy stworzyć 
wszelkie udogodnienia przy uzyskiwaniu niezbędnych wiz.

Przepis ten nawiązuje do art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE1, która ma zastosowanie wobec 
swobodnego przemieszczania się w Unii obywateli UE i członków ich rodzin. Dyrektywa 
ta dotyczy tylko tych obywateli UE, którzy przenieśli się do innego państwa członkowskiego 
niż to, którego są obywatelami.

Jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozszerzył to korzystne traktowanie także 
na tych obywateli UE, którzy powracają do państwa członkowskiego swojego pochodzenia 
po skorzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobycie w innym państwie 
członkowskim2. ETS przekonywał, że obywatel państwa członkowskiego mógłby zostać 
zniechęcony do opuszczenia swego państwa pochodzenia w celu wykonywania działalności 
na terytorium innego państwa członkowskiego, gdyby po powrocie do państwa 
członkowskiego, którego jest obywatelem, jego współmałżonek nie mógł korzystać 
z ułatwień w zakresie wjazdu i pobytu co najmniej równoważnych z tymi, na jakie może 
liczyć na terytorium innego państwa członkowskiego. 

Jak stanowi art. 16 ust. 2 umowy ze Szwajcarią, uwzględnia się odnośne orzecznictwo 

                                               
1 Dz.U. L158 z 30.4.2004, s. 77
2 Wyrok Trybunału z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie C-370/90 Singh (Zb. orz. 1992, p. I-4265)
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Trybunału sprzed daty jej podpisania (21 czerwca 1999 r.).

Przy uwzględnieniu powyższych faktów umowa, odczytywana w połączeniu z wyrokiem 
Trybunału w sprawie Singh, zobowiązuje Niemcy do traktowania żony składającego petycję 
w ten sam sposób, w jaki zostałaby potraktowana rosyjska żona obywatela Szwajcarii.

Dlatego żonie składającego petycję powinna była zostać wydana wiza niemiecka 
na podstawie dokumentu poświadczającego więzi rodzinne (małżeństwo) i ważnego 
paszportu. Domagając się od członka rodziny obywatela UE przedłożenia zaświadczenia 
o zatrudnieniu i innych dokumentów uzupełniających w celu wydania wizy wjazdowej 
do kraju pochodzenia tego obywatela UE, Niemcy nie postąpiły zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wspólnotowymi. Komisja skontaktuje się z władzami niemieckimi w tej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

W pierwszym komunikacie dotyczącym niniejszej petycji Komisja wyjaśniła, że wiza dla 
członka rodziny obywatela UE powinna zostać wydana na podstawie dowodu
potwierdzającego więzi rodzinne oraz ważnego paszportu, a władze niemieckie nie powinny 
żądać żadnych dodatkowych dokumentów. 

Komisja kontaktowała się z władzami niemieckimi, aby zapewnić pełne wdrożenie przez 
Niemcy zasad swobodnego przepływu. Niemiecki podręcznik wizowy zawiera szczegółowy 
instruktaż na temat wydawania wiz dla członków rodzin obywateli UE. Jego aktualna wersja 
określa – w zgodzie z prawem UE – kiedy należy wydać wizę członkowi rodziny obywatela 
UE, i doprecyzowuje, że przepisy UE w zakresie swobodnego przepływu mają zastosowanie 
również do obywateli Niemiec powracających do kraju pochodzenia po pobycie w innym 
państwie członkowskim, czyli po skorzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja stwierdza, że problem poruszony w petycji został tym 
samym jednoznacznie wyjaśniony.


