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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0735/2011, внесена от I.P.I., с перуанско гражданство, относно 
прилагането на Директива 2004/38/ЕО в Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от факта, че ирландските митнически служители 
не прилагат правилно разпоредбите (SI №146 от 2011 г.) на ирландското министерство 
на правосъдието, които се основават на Директива 2004/38/ЕО. Съгласно тези 
разпоредби вносителката на петицията, като член на семейството на гражданин на ЕС, 
не се нуждае от виза, за да влезе на територията на Ирландия. Въпреки това 
ирландските служители изискват виза. Вносителката на петицията счита, че нейното 
право на свободно движение като член на семейството на гражданин на ЕС е нарушено.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителката на петицията, с перуанско гражданство, омъжена за нидерландски 
гражданин и пребиваваща в Испания, се оплаква, че ирландските органи не са я 
освободили от изискването за виза въз основа на факта, че тя притежава валидна карта 
за пребиваване в Испания, издадена по силата на член 10 от Директива 2004/38/EО.

Коментари на Комисията

Съгласно член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките 



PE487.841v01-00 2/2 CM\899852BG.doc

BG

на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и условията, 
предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното осъществяване. Съответните 
ограничения и условия се намират в Директива 2004/38/ЕО относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите членки.

Съгласно член 5, параграф 2 от директивата при упражняване на правото на гражданин 
на ЕС да се движи и да пребивава свободно на територията на държава членка, 
въпросната държава членка може да изиска от член на семейството, който е гражданин 
на трета страна, да притежава входна виза. В член 5, параграф 2 от директивата 
постановява, че притежаването на валидна карта за пребиваване, посочена в член 10 от 
директивата, освобождава членовете на семейството на граждани на ЕС, които са 
граждани на трети страни, от изискването за виза.

Тази разпоредба обаче трябва да се тълкува във връзка с член 3, параграф 1 от 
директивата, съгласно който Директива 2004/38/EО се прилага за всички граждани на 
ЕС, които се движат или пребивават в държава членка, различна от тази, на която са 
граждани, и за членовете на техните семейства, които ги придружават или се 
присъединяват към тях.

Следователно условията, предвидени в член 5, параграф 2 от директивата се прилагат 
единствено за тези членове на семейството, които притежават валидна карта за 
пребиваване (съгласно член 5, параграф 2) и придружават или се присъединяват към 
гражданин на ЕС в приемащата държава членка (съгласно член 3, параграф 1).

Тъй като вносителката на петицията е пътувала сама, а не с цел да се присъедини или 
да придружи съпруга си в приемащата държава членка, нейното пътуване не попада в 
обхвата на директивата и следователно тя не е имала право да бъде освободена от 
изискването за виза. 

Заключение

Изглежда, че ирландските органи не са нарушили директивата като са отказали да 
приложат техните национални правила за освобождаване от виза. 


