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Komisja Petycji

20.4.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1095/2011, którą złożył Kris Goodwin (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanego niewłaściwego wdrożenia dyrektywy 2004/38/WE przez 
Holandię

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza skargę na władze holenderskie, które nakładają na jego żonę 
Rosjankę obowiązek występowania o wizę w celu wjazdu na teren Holandii. Jego zdaniem 
jest to niezgodne z dyrektywą 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich 
rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.
Składający petycję odnosi się w związku z tym do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie C-459/99 (MRAX przeciwko Belgii).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że jego żona, która jest obywatelką Rosji i zamieszkuje w 
Wielkiej Brytanii, musi posiadać wizę lub pozwolenie na pobyt, aby móc wjechać na 
terytorium Holandii. 

Uwagi Komisji

Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE członkowie rodziny obywateli UE, którzy sami 
nie są obywatelami UE, mogą być zobowiązani posiadać wizę uprawniającą do wjazdu na 
terytorium państwa członkowskiego. Do celów przedmiotowej dyrektywy posiadanie ważnej 
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karty pobytu członka rodziny obywatela Unii zwalnia członków rodziny obywateli UE, którzy 
sami nie są obywatelami UE, z wymogu posiadania wizy. 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-459/99 MRAX przeciwko 
Belgii nie zwalnia członków rodziny obywateli UE, którzy sami nie są obywatelami UE, z 
wymogu posiadania wizy. 

W wyżej wymienionym wyroku Trybunał stwierdził, że jeżeli członek rodziny obywatela 
Unii jest w stanie dowieść swej tożsamości i więzów rodzinnych z obywatelem UE, 
nieproporcjonalnym rozwiązaniem jest odmówienie tej osobie wjazdu z powodu 
nieposiadania przez nią paszportu lub wymaganej wizy. 

Powyższy wyrok Trybunału Sprawiedliwości został skodyfikowany w art. 5 ust. 4 dyrektywy 
2004/38/WE. Zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy 2004/38/WE jeżeli „obywatel Unii lub 
członek rodziny, który nie jest obywatelem jednego z Państw Członkowskich, nie posiada 
niezbędnych dokumentów podróży lub, jeżeli jest to wymagane, niezbędnych wiz, dane 
Państwo Członkowskie, przed odesłaniem ich z powrotem, zapewnia takim osobom wszelkie 
racjonalne możliwości uzyskania niezbędnych dokumentów lub przekazania ich w 
racjonalnym okresie czasu, albo potwierdzenia lub udowodnienia w inny sposób, że są objęci 
prawem swobodnego przemieszczania się i pobytu”.

Wniosek

Holandia ma prawo wymagać od żony składającego petycję posiadania wizy lub karty pobytu 
członka rodziny obywatela Unii, aby mogła ona wjechać na terytorium tego kraju. 

W rezultacie na podstawie dostarczonych informacji nie można stwierdzić naruszenia prawa 
UE.


