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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0735/2011 dėl Direktyvos 2004/38/EB taikymo Airijoje, kurią 
pateikė Peru pilietė I. P. I.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Airijos muitinės pareigūnai netinkamai taiko Airijos 
teisingumo ministro patvirtintas nuostatas (SI Nr. 146, 2011 m.), kuriomis įgyvendinama 
Direktyva 2004/38/EB. Pagal šias nuostatas peticijos pateikėja kaip ES piliečio šeimos narė 
turi teisę į Airiją atvykti be vizos. Tačiau Airijos pareigūnai vizos pareikalavo. Peticijos 
pateikėjos nuomone, buvo pažeista jos kaip ES piliečio šeimos narės teisė į laisvą judėjimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėja, Peru pilietė, ištekėjusi už Nyderlandų piliečio ir gyvenanti Ispanijoje, 
skundžiasi, kad Airijos valdžios institucijos netaiko išimties nereikalauti vizos, remdamasi 
tuo, kad turi galiojančią leidimo gyventi Ispanijoje kortelę, išduotą pagal Direktyvos 
2004/38/EB 10 straipsnį.

Komisijos pastabos

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas 
Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis 
Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. 
Atitinkami apribojimai ir sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
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šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Kaip nurodyta direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės gali, jei ES pilietis naudojasi 
teise laisvai judėti ir gyventi jų teritorijoje, reikalauti, kad jo šeimos narys, kuris yra trečiosios 
šalies pilietis, turėtų atvykimo vizą. Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad 
Europos Sąjungos piliečio šeimos nariams ne Europos Sąjungos piliečiams, kurie turi 
galiojančią 10 straipsnyje nurodytą leidimo gyventi šalyje kortelę, vizos reikalavimas 
netaikomas.

Tačiau šią nuostatą privaloma aiškinti kartu su direktyvos 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje 
numatyta, kad Direktyva 2004/38/EB taikoma visiems ES piliečiams, kurie atvyksta į kitą 
valstybę, kurios piliečiai jie nėra, arba tokioje valstybėje narėje gyvena, ir jų šeimos nariams, 
kurie juos lydi arba prisijungia prie jų.

Todėl direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė taikoma tik tiems šeimos nariams, 
kurie turi galiojančią leidimo gyventi šalyje kortelę (kaip reikalaujama 5 straipsnio 2 dalyje)
ir kurie lydi ES piliečius ar prisijungia prie jų priimančiojoje valstybėje narėje (kaip 
reikalaujama 3 straipsnio 1 dalyje).

Kadangi peticijos pateikėja keliavo viena, o ne lydėdama savo sutuoktinį ar prisijungdama 
prie jo priimančiojoje valstybėje narėje, jos kelionės atveju ši direktyva nebuvo taikoma ir 
todėl jai nebuvo taikoma išimtis nereikalauti vizos.

Išvada

Atrodo, kad atsisakydamos taikyti nacionalines vizos reikalavimui taikomas išimtis Airijos 
valdžios institucijos nepažeidė direktyvos nuostatų.“


