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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0451/2011, którą złożył Noel Dolan (Irlandia) w sprawie problemów w 
zakresie łączenia rodziny pomiędzy mieszkańcem państwa członkowskiego 
będącego obywatelem tego państwa członkowskiego oraz obywatelem 
państwa trzeciego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący obywatelem Irlandii, ożenił się w Hiszpanii z obywatelką Boliwii. 
Małżonkowie złożyli wniosek o przyznanie karty rodzinnej UE, jednak irlandzkie władze go 
odrzuciły, ponieważ pochodząca z kraju trzeciego małżonka nie spełniała wymogów 
dotyczących pobytu określonych w dyrektywie 2004/38/WE. Twierdzi on, że jest to przejaw 
dyskryminacji, ponieważ inaczej traktuje się obywateli UE mieszkających w państwie 
członkowskim, którego są obywatelami, a inaczej tych, którzy nimi nie są.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję, obywatel Irlandii żonaty z obywatelką Boliwii, informuje o dyskryminacji 
odwrotnej stosowanej przez władze irlandzkie wobec obywateli Irlandii, jeżeli chodzi o ich 
prawo do zamieszkiwania w Irlandii wraz z członkami rodziny pochodzącymi spoza UE.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 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 
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dyrektywie 2004/38/WE1.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy przedmiotową dyrektywę stosuje się jedynie w odniesieniu 
do obywateli Unii, którzy przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub 
przebywają w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, którego są 
obywatelami, oraz do członków ich rodziny, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają. 

Obywatele UE przebywający na terenie państwa członkowskiego, którego są obywatelami, 
nie mogą korzystać z praw przysługujących obywatelom Unii, którzy wykonywali 
przedmiotowe prawo i przemieszczali się do innego państwa członkowskiego. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozszerzył jednak korzystne traktowanie również na 
obywateli UE, którzy wrócili do państwa członkowskiego pochodzenia, po tym jak korzystali 
ze swoich praw i przebywali w innym państwie członkowskim2, jak również na tych 
obywateli UE, którzy wykonywali swoje prawa zapewnione w Traktacie na terenie innego 
państwa członkowskiego, w którym nie przebywali3(na przykład poprzez świadczenie usług w 
innym państwie członkowskim, w którym nie przebywali).

Aby pomóc państwom członkowskim, które mają obawy w związku z możliwym 
nadużywaniem tego orzecznictwa przy poprawnym stosowaniu rzeczonych przepisów, 
Komisja wydała wytyczne w lipcu 2009 r.4. Komisja uznała, że nadużycie unijnego prawa w 
sprawie swobodnego przepływu może wystąpić również w przypadkach, gdy obywatele UE, 
do których w ich państwie członkowskim pochodzenia nie mogą dołączyć członkowie 
rodziny spoza UE ze względu na stosowanie w uniemożliwiający to sposób krajowych 
przepisów imigracyjnych, przeprowadzają się do innego państwa członkowskiego wyłącznie 
w celu obejścia po powrocie do swojego państwa członkowskiego prawa krajowego, które 
niwelowało wysiłki w zakresie łączenia rodzin, i powołują się przy tym na swoje prawa 
przysługujące na mocy prawa unijnego.

Komisja zaznacza, że rozróżnienie między rzeczywistym korzystaniem z prawa UE a jego 
nadużyciem powinno opierać się na stwierdzeniu, czy korzystanie z praw UE w państwie 
członkowskim, z którego obywatel UE i jego rodzina powracają, miało rzeczywisty i 
efektywny charakter. W takich przypadkach obywatele UE i ich rodziny chronieni są przez 
prawo Unii dotyczące swobodnego przepływu osób. Oceny tej jednak można dokonać jedynie 
na podstawie indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Jednak w ramach niedawnego orzecznictwa Trybunał przeanalizował kwestie związane z 
prawem pobytu, które w przypadku członków rodzin obywateli Unii pochodzących spoza UE 
i mieszkających w kraju pochodzenia owych obywateli można wywodzić z obywatelstwa UE 
tych ostatnich.

W wyroku Ruiz Zambrano5 Trybunał orzekł, że art. 20 TFUE, w którym nadaje się status 
                                               
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 30.4.2004, s. 77).

2 Wyroki Trybunału z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie C-370/90 Singh (Zb.Orz. 1992, s. I-4265) oraz z dnia 11 
grudnia 2007 r. w sprawie C-291/05 Eind (Zb.Orz. 2007, s. I-10719). 

3 Wyrok Trybunału z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C-60/00 Carpenter (Zb.Orz. 2002, s. I-6279).
4 COM(2009)313 wersja ostateczna.
5 Wyrok Trybunału z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie C-34/09 Ruiz Zambrano (jeszcze nieopublikowany).
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obywatela UE każdej osobie posiadającej obywatelstwo jednego z państw członkowskich, 
wyklucza stosowanie środków krajowych pozbawiających obywateli UE możliwości 
korzystania z istoty praw przyznanych im na mocy statusu obywatela UE. Tym samym 
wywiódł on z owego przepisu prawo pobytu w państwie członkowskim przysługujące 
pochodzącym spoza UE rodzicom małoletnich dzieci pozostających na ich utrzymaniu, które 
są obywatelami UE, jeżeli w innym wypadku dzieci te musiałyby opuścić terytorium Unii, a 
tym samym zostać pozbawione możliwości skutecznego korzystania z istoty praw 
przyznanych im w związku ze statusem obywateli UE.

W wyroku Dereci1 Trybunał zawarł dalsze wyjaśnienia dotyczące zasady sformułowanej w 
wyroku w sprawie Ruiz Zambrano, oświadczając, że jest to kryterium szczegółowe, dotyczące 
sytuacji, w których wyjątkowo nie można odmówić prawa pobytu pochodzącemu spoza UE 
członkowi rodziny obywatela Unii, ponieważ w innym wypadku skuteczność obywatelstwa 
UE tego obywatela Unii zostałaby podważona.

Następnie Trybunał zaznaczył, że sam fakt, iż z punktu widzenia obywatela UE, z przyczyn 
ekonomicznych lub w celu połączenia rodziny na terytorium UE, pożądane byłoby 
umożliwienie wspólnego zamieszkiwania z nim jego członków rodziny spoza UE, nie jest 
wystarczający, aby przyjąć, że obywatel UE zostanie zmuszony do opuszczenia terytorium 
Unii, jeżeli członkowie jego rodziny nie otrzymają prawa pobytu. 

Stwierdził on ponadto, że władze i sądy krajowe powinny oceniać w poszczególnych 
przypadkach, czy odmowa przyznania prawa pobytu naruszałaby prawo do poszanowania 
życia rodzinnego (w świetle art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w sytuacjach 
objętych zakresem prawa UE, a także w świetle art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności wówczas, gdy prawo UE nie ma zastosowania). 

W przypadku składającego petycję nie wydaje się oczywiste, czy na podstawie orzecznictwa 
Trybunału przyznano by jego żonie prawo pobytu w Irlandii. Sprawa ta musi zostać poddana 
ocenie irlandzkich władz i sądów, które stosują prawo UE interpretowane przez Trybunał.

Zakres zasady Zambrano jest obecnie testowany w ramach spraw toczących się przed 
Trybunałem Sprawiedliwości, który jest jedynym organem mogącym dokonać autorytatywnej 
interpretacji prawa UE.

Wniosek

Mając na uwadze, że wszelkie prawa wynikające z powyższego orzecznictwa Trybunału 
zasadniczo zależą od sytuacji osobistej poszczególnych wnioskodawców, składający petycję 
powinien bronić swych praw przed irlandzkimi władzami i sądami.

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie C-256/11 Dereci (jeszcze nieopublikowany).


