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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0735/2011, adresată de I. P. I., de cetățenie peruviană, privind punerea 
în aplicare a Directivei 2004/38/CE în Irlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că agenții vamali din cadrul 
Ministerului de Justiție din Irlanda nu pun în aplicare corect normele prevăzute de 
Directiva 2004/38/CE (Instrumentul de reglementare nr. 146/2011). Conform acestor norme, 
în calitate de membru al familiei unui cetățean al UE, petiționara nu are nevoie de viză pentru 
a intra în Irlanda. Cu toate acestea, oficialii irlandezi i-au cerut acesteia viză. Petiționara 
consideră că i s-a încălcat dreptul la liberă circulație ca membru al familiei unui cetățean al 
UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționara, de cetățenie peruviană, căsătorită cu un cetățean olandez și care locuiește în 
Spania, reclamă faptul că autoritățile irlandeze nu au exceptat-o de la obligația de a obține o 
viză pe baza permisului de ședere spaniol valabil pe care îl deține, emis în temeiul 
articolului 10 din Directiva 2004/38/CE.

Observațiile Comisiei

Articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că orice 
cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre, 
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sub rezerva limitărilor și condițiilor prevăzute de tratate și de dispozițiile adoptate în vederea 
aplicării acestora. Respectivele limitări și condiții se regăsesc în Directiva 2004/38/CE privind 
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și 
membrii familiilor acestora.

Astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (2) din directivă, statele membre pot, atunci când 
cetățenii Uniunii își exercită dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul acestora, să 
ceară membrilor de familie care nu au cetățenia unui stat membru să posede o viză de intrare. 
De asemenea, articolul 5 alineatul (2) din directivă prevede că deținerea permisului de ședere 
valabil, menționat la articolul 10 din directivă, scutește membrii de familie ai cetățenilor UE, 
resortisanți ai țărilor terțe, de obligația de a obține viză.

Cu toate acestea, această dispoziție trebuie coroborată cu articolul 3 alineatul (1) din directivă 
care prevede că Directiva 2004/38/CE se aplică oricărui cetățean al UE care se deplasează sau 
își are reședința într-un stat membru, altul decât cel al cărui resortisant este, precum și 
membrilor familiei sale care îl însoțesc sau i se alătură.

Facilitățile create de articolul 5 alineatul (2) din directivă se aplică, astfel, doar acelor membri 
de familie care dețin un permis de ședere [conform articolului 5 alineatul (2)] și care însoțesc 
sau se alătură cetățenilor UE în statul membru gazdă [conform articolului 3 alineatul (1)].

Întrucât petiționara călătorea singură, și nu cu scopul de a i se alătura sau de a-l însoți pe soțul 
său în statul membru gazdă, călătoria acesteia nu intră sub incidența directivei și, în 
consecință, aceasta nu are dreptul de a fi exceptată de la obligația de a obține viză. 

Concluzii

Se pare că autoritățile irlandeze nu au încălcat directiva prin refuzul de a aplica normele 
naționale de exceptare de la obligația de a obține viză. 


