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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1095/2011, внесена от Kris Goodwin, с британско гражданство, 
относно твърдения за неправилно прилагане на Директива 2004/38/ЕО от 
страна на Нидерландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че нидерландските органи задължават неговата 
съпруга с руско гражданство да кандидатства за виза за посещение в Нидерландия. 
Според него тази процедура е в нарушение на 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. В тази връзка вносителят на петицията 
се позовава и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз по дело C-459/99 
(MRAX срещу белгийската държава).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията се оплаква, че от съпругата му, която е с руско гражданство и 
пребивава в Обединеното кралство, се изисква да разполага с виза или с разрешение за 
пребиваване, за да посети Кралство Нидерландия. 

Коментари на Комисията

Съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2004/38/EО, от членовете на семейството на 
граждани на ЕС, които не са граждани на ЕС, може да се изиска да притежават виза, за 
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да влязат на територията на дадена държава членка. За целите на директивата, 
притежаването на валидна карта за пребиваване от страна на член от семейството на 
гражданин на Съюза освобождава членовете на семейството на граждани на ЕС, които 
не са граждани на ЕС, от изискването за виза. 

Решението на Съда на Европейския съюз по дело C-459/99, MRAX срещу Кралство 
Белгия, не освобождава членовете на семейството на граждани на ЕС, които не са 
граждани на ЕС, от изискването за виза. 

В гореспоменатото решение Съдът посочва, че когато член на семейството на 
гражданин на Съюза е в състояние да докаже своята самоличност и съществуването на 
семейни връзки с гражданин на ЕС, връщането му обратно поради факта, че той не 
притежава паспорт или изискваната виза, е несъответно. 

Споменатото решение на Съда беше кодифицирано в член 5, параграф 4 от Директива 
2004/38/EО. Съгласно член 5, параграф 4 от Директива 2004/38/EО „В случаите, 
когато гражданин на Съюза или член на семейството, който не е гражданин на 
държава членка, няма необходимите документи за пътуване или необходимите визи 
(ако се изискват такива), въпросната държава членка, преди да ги върне, предоставя 
на такива лица всички разумни възможности да получат необходимите документи 
или те да им бъдат донесени в разумен срок от време или да потвърдят или докажат 
чрез други средства, че те имат право на свободно движение и пребиваване“.

Заключение

Кралство Нидерландия има право да изиска съпругата на вносителя на петицията да 
притежава виза или карта за пребиваване на член от семейството на гражданин на 
Съюза, за да влезе на неговата територия. 

Следователно въз основа на предоставената от вносителя информация не може да се 
констатира нарушение на законодателството на ЕС. 


