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Peticijų komitetas

20.4.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1095/2011 dėl tariamai netinkamai Nyderlandų įgyvendinamos 
Direktyvos 2004/38/EB, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Kris 
Goodwin

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Nyderlandų valdžios institucijos reikalauja, jog jo žmona, 
Rusijos pilietė, norėdama vykti į Nyderlandus prašytų vizos. Anot jo, tokie veiksmai 
prieštarauja Direktyvai 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai 
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Be to, peticijos pateikėjas nurodo Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-459/99 (BRAX prieš Belgijos Valstybę).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad reikalaujama, jog jo žmona, Rusijos pilietė, norėdama 
vykti į Nyderlandų Karalystę turėtų vizą arba leidimą gyventi. 

Komisijos pastabos

Remiantis Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio 2 punktu, ES piliečių šeimos narių, kurie nėra 
ES piliečiai, gali būti reikalaujama turėti vizą, kad jie galėtų įvažiuoti į valstybės narės 
teritoriją. Dėl šios direktyvos Sąjungos piliečio šeimos nario galiojančio leidimo gyventi 
turėjimas atleidžia ES piliečių šeimos narius, kurie patys nėra ES piliečiai, nuo reikalavimo 
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turėti vizą. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-459/99 (MRAX prieš Belgijos 
Karalystę) neatleidžia ES piliečių šeimos narių, kurie patys nėra ES piliečiai, nuo reikalavimo 
turėti vizą. 

Minėtame sprendime Teisingumo Teismas nustatė, kad, jei Sąjungos piliečio šeimos narys 
gali įrodyti savo tapatybę ir šeimos ryšius su ES piliečiu, netikslinga siųsti jį atgal, nes jis 
neturi paso arba reikalingos vizos. 

Minėtas Teisingumo Teismo sprendimas kodifikuotas Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio 
4 punkte. Remiantis Direktyvos 2004/38/EB 5 straipsnio 4 punktu, „Jei Sąjungos pilietis arba 
šeimos narys, kuris nėra valstybės narės pilietis, neturi būtinų kelionės dokumentų arba, jei 
reikalaujama, būtinų vizų, prieš grąžindama juos atgal atitinkama valstybė narė tokiems 
asmenims turi suteikti pagrįstą galimybę gauti būtinus dokumentus ar kad jiems jie būtų 
pristatyti per pagrįstą laikotarpį arba patvirtinti ar kitomis priemonėmis įrodyti, kad jiems 
taikoma teisė laisvai judėti ir gyventi“.

Išvada

Nyderlandų Karalystė turi teisę reikalauti peticijos pateikėjo žmonos turėti vizą arba Sąjungos 
piliečio šeimos nario leidimą gyventi, kad įvažiuotų į jos teritoriją. 

Taigi, remiantis pateikta informacija, ES teisės aktų pažeidimas nenustatytas.“ 


