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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1256/2011, którą złożył A. d’A (Włochy) w sprawie naruszania 
przez Francję dyrektywy 2004/38/WE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o szeregu opóźnień i trudności w związku z wnioskiem o 
europejską kartę pobytu, który złożył on w dniu 20 czerwca 2011 r. na komendzie paryskiej 
policji.
Do opóźnień tych miało dojść w wyniku zmian w sytuacji zawodowej składającego petycję, 
co w jego mniemaniu stanowi naruszenie dyrektywy 2004/38/WE, a w szczególności jej 
art. 8.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Podstawowe prawo do pobytu w innym państwie członkowskim powierzono obywatelom 
Unii bezpośrednio w Traktacie. Dyrektywa 2004/38/WE1 ma na celu ułatwienie 
wykonywania prawa do swobodnego przepływu.

                                               
1Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, 
Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.
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Zgodnie z art. 9 i 10 dyrektywy 2004/38/WE państwa członkowskie mają prawo stosować 
wymóg posiadania karty pobytowej jedynie w odniesieniu do członków rodziny obywatela 
Unii, którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich. Prawo pobytu obywateli 
Unii Europejskiej nie może natomiast być uzależnione od wydania karty pobytowej.

W dyrektywie nie zabrania się jednak państwom członkowskim tego, by przewidziały 
możliwość posiadania karty pobytowej przez obywateli Unii zamieszkujących na stałe na ich 
terytorium, o ile wydanie takiej karty nie stanowi żadnej przeszkody w wykonywaniu przez 
tych obywateli prawa pobytu. Właściwe władze powinny jednak poinformować obywateli w 
sposób jasny i jednoznaczny, że wydanie karty pobytowej nie ma żadnego wpływu na ich 
prawo pobytu. Ponieważ pozostawiona w ten sposób państwom członkowskim możliwość 
wydawania kart pobytowych opiera się wyłącznie na prawie krajowym, spoczywający na 
władzach krajowych obowiązek przygotowania procedury do celów wydawania kart 
pobytowych wynika z prawa krajowego, w omawianym przypadku – prawa francuskiego, a 
nie z prawa Unii.

Art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE stanowi, że państwa członkowskie mogą wymagać, aby 
obywatele Unii zarejestrowali się w odpowiednich instytucjach miejsca pobytu i otrzymali 
odpowiednie zaświadczenie o rejestracji. Z prawa Unii wynika, że poza obowiązkiem 
rejestracji państwa członkowskie nie mogą wymagać od obywateli Unii dopełnienia żadnych 
innych formalności administracyjnych. Państwa członkowskie mogą natomiast zrezygnować z 
nałożenia takiego obowiązku.

Francja podjęła decyzję o wprowadzeniu do prawa krajowego obowiązku rejestracji, 
wcześniej nieujętego w prawie francuskim, za pomocą ustawy nr 2007-1631 z dnia 20 
listopada 2007 r. o zarządzaniu imigracją, integracji i azylu.
Niemniej jednak z powodu braku dekretu wykonawczego przepis ten nie ma zastosowania. 
Obywatele Unii mogą w związku z tym przebywać we Francji bez konieczności poddawania 
się jakimkolwiek procedurom administracyjnym.

Wniosek

Składający petycję zwracał się wielokrotnie bezpośrednio do Komisji, która przekazała mu 
już powyższe informacje.


