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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0735/2011, którą złożyła I.P.I. (Peru) w sprawie stosowania 
dyrektywy 2004/38/WE w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się temu, że irlandzkie władze celne nie stosują poprawnie 
przepisów wykonawczych (SI nr 146 z 2011 r.) irlandzkiego ministra sprawiedliwości 
opartych na dyrektywie 2004/38/WE. W świetle rzeczonych przepisów składająca petycję 
jako członek rodziny obywatela UE nie potrzebuje wizy, aby wjechać na terytorium Irlandii. 
Jednak urzędnicy irlandzcy wymagają od niej wizy. Składająca petycję uważa, że jest to 
naruszenie jej prawa do swobody przemieszczania się jako członka rodziny obywatela UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składająca petycję, obywatelka Peru i żona obywatela Holandii mieszkająca w Hiszpanii, 
skarży się na to, że władze Irlandii nie zwolniły jej z obowiązku posiadania wizy na 
podstawie posiadanej przez nią ważnej hiszpańskiej karty pobytowej, wydanej na podstawie 
art. 10 dyrektywy 2004/38/WE.

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 
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w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki można znaleźć 
w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy państwa członkowskie mogą wymagać wizy 
wjazdowej od będącego obywatelem państwa trzeciego członka rodziny obywatela Unii, 
który korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się i przebywania na ich terytorium. 
Art. 5 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy stanowi, że posiadanie ważnej karty pobytowej, 
określonej w art. 10 dyrektywy, zwalnia członków rodzin obywateli UE, którzy nie są 
obywatelami państwa członkowskiego, z wymogu posiadania wizy.

Jednak przepis ten należy odczytywać w związku z art. 3 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy, 
który stanowi, iż dyrektywę 2004/38/WE stosuje się jedynie w odniesieniu do wszystkich 
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 rodzin, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają.

Możliwości stworzone na mocy art. 5 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy odnoszą się więc 
jedynie do tych członków rodziny, którzy posiadają ważną kartę pobytową (zgodnie z 
wymogiem zawartym w art. 5 ust. 2) oraz towarzyszą obywatelowi UE w przyjmującym 
państwie członkowskim lub do niego dołączają (zgodnie z wymogiem zawartym w art. 3 ust. 
1).

Jako że składająca petycję podróżowała sama oraz nie w celu dołączenia do swojego 
małżonka lub towarzyszenia mu w przyjmującym państwie członkowskim, jej podróż nie 
wchodzi w zakres przedmiotowej dyrektywy i w związku z tym nie przysługiwało jej 
zwolnienie z obowiązku posiadania wizy. 

Wniosek

Wydaje się, że władze Irlandii, odmawiając zastosowania swoich krajowych zasad zwalniania 
z obowiązku posiadania wizy, nie naruszyły przedmiotowej dyrektywy. 


