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Przedmiot: Petycja 0259/2012, którą złożył W.R. (Holandia), dotycząca 
niezastosowania dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich

1. Streszczenie petycji

W lipcu 2011 r. małżonka składającego petycję złożyła w ambasadzie Hiszpanii w Kolumbii 
wniosek o wydanie wizy krótkoterminowej, aby móc spędzić z mężem wakacje w Hiszpanii 
na mocy prawa wjazdu na terytorium UE członka rodziny obywatela państwa członkowskiego 
Unii. W związku z rzeczonym wnioskiem małżonka składającego petycję musiała 
czterokrotnie odbyć ponaddwunastogodzinną podróż wyłącznie w celu osobistego 
przekazania dodatkowych informacji. Podczas procedury rozpatrywania wniosku wizowego 
ambasador zażądał od niej dowodu wniesienia (bezzwrotnej) opłaty za przelot, rezerwacji 
hotelowej, ubezpieczenia oraz spełnienia innych warunków wymaganych w przypadku 
wydawania zwykłych wiz osobom, które nie są członkami rodzin obywateli UE. Ostatecznie 
wniosek wizowy małżonki składającego petycję został odrzucony dnia 23 września 2011 r., 
po sezonie wakacyjnym. Składający petycję złożył wówczas skargę do sieci Solvit. Po 
piętnastu tygodniach Solvit zaproponował rozwiązanie polegające na złożeniu nowego 
wniosku wizowego, przy czym w tym przypadku uwzględniono by prawo europejskie. 
Składający petycję złożył też skargę do Komisji, która odesłała go ponownie do sieci Solvit. 
W związku z powyższym składający petycję złożył oficjalną skargę do ambasady w Bogocie, 
do hiszpańskiego ministra spraw zagranicznych i do ambasady Hiszpanii w Holandii. Nie 
otrzymał żadnej odpowiedzi ze strony władz hiszpańskich. Składający petycję twierdzi, że nie 
mógł również złożyć skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ 
Solvit nie figuruje na formularzu skargi. Zwraca się on o wyjaśnienia i zbadanie tej sprawy.
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2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Mimo że ośrodkowi Solvit w Hiszpanii nie udało się niestety rozwiązać problemu, podjęto w 
nim starania mające na celu udzielenie wnioskodawcy pomocy w znalezieniu rozwiązania. 

W ramach Solvit poczyniono następujące kroki: Ośrodek Solvit w Hiszpanii podjął się 
rozpatrzenia sprawy w dniu 20 października 2011 r. W pierwszej kolejności podjęto próby 
skontaktowania się z konsulatem w Bogocie (w dniach 21 października, 25 października i 
3 listopada), które zakończyły się niepowodzeniem, w związku z czym w dniu 
3 listopada 2011 r. podjęto próbę nawiązania rozmowy z osobą kontaktową w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych w celu uzyskania wyjaśnienia decyzji wydanej przez konsulat w 
Bogocie. 

W dniu 20 grudnia 2011 r. otrzymano od osoby kontaktowej odpowiedź, w której 
wymieniono następujące przyczyny odrzucenia wniosku wizowego:

- małżonka wnioskodawcy po raz pierwszy podróżowała do Europy i twierdziła, że 
będzie przebywać na obszarze strefy Schengen przez 35 dni, lecz jej bilety lotnicze 
wystawione zostały na okres 30 dni, 

- zarezerwowała w Madrycie zakwaterowanie wyłącznie na dwa pierwsze dni pobytu, 
nie było więc wiadomo, czy zatrzyma się jedynie w Hiszpanii, czy w innym państwie 
strefy Schengen, 

- cel jej podróży nie był jasny.

Hiszpański ośrodek Solvit zaznaczył w odpowiedzi skierowanej do osoby kontaktowej 
odpowiedzialnej za sprawy konsularne, że ze względu na fakt, iż żona skarżącego jest 
członkiem rodziny obywatela UE i podróżuje wspólnie z mężem (korzystając tym samym z 
praw wynikających z przepisów dyrektywy 2004/38), jest zobowiązana wyłącznie do 
okazania dowodu istnienia więzi rodzinnej. W odpowiedzi ministerstwo podzieliło tą opinię i 
poinformowało konsulat w Bogocie. 
Konsulat nigdy nie udzielił ośrodkowi Solvit bezpośredniej odpowiedzi, natomiast osoba 
kontaktowa powiadomiła ośrodek Solvit, że skarżący powinien ponownie złożyć wniosek o 
wydanie wizy, ponieważ konsulat został poinformowany o przedmiotowej sprawie i 
stanowisku ośrodka. Poprzestając na udzieleniu tej rady, Solvit zamknął sprawę dnia 3 lutego. 
Podczas ponownego składania wniosku wizowego, zgodnie z zaleceniami, skarżący zapytał, 
czy możliwe jest złożenie wniosku w konsulacie w Cali, ponieważ pierwszy wniosek wizowy 
małżonkowie złożyli właśnie w tym mieście. Solvit zwrócił się do właściwych organów 
Hiszpanii (dnia 5 marca 2012 r.) z zapytaniem, czy jest to możliwe, zważywszy że konsulat w 
Cali jest konsulatem honorowym. Na początku kwietnia (w rozmowie telefonicznej) Solvit 
uzyskał odpowiedź twierdzącą. Następnie ośrodek Solvit w Hiszpanii powiadomił Solvit w 
Holandii, że żona skarżącego może złożyć wniosek w konsulacie w Cali.

Gdy skarżący udał się do Cali w celu uzyskania wizy, otrzymał odpowiedź negatywną, w 
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związku z czym ponownie zwrócił się do ośrodka Solvit. Na tym etapie sprawa została 
wznowiona pod tym samym numerem – 125051/11/NL.

Ośrodek Solvit w Hiszpanii próbował uzyskać od konsulatu w Cali informację o przyczynach 
odmowy; osoba kontaktowa stwierdziła, że uzyskanie wizy jest możliwe wyłącznie po 
złożeniu wniosku osobiście w konsulacie w Bogocie, z racji tego, że konsulat w Cali jest 
konsulatem honorowym. Ze względu na znaczną odległość miejsca zamieszkania skarżącego 
od Bogoty, ośrodek Solvit podjął decyzję o przyjęciu praktycznego planu działania i 
upewnieniu się, jakie dokumenty będzie trzeba przedstawić, aby skarżący i jego małżonka nie 
musieli dwukrotnie odbywać podróży do Bogoty. Solvit po raz pierwszy otrzymał 
bezpośrednią odpowiedź od konsulatu w Bogocie, w której wymienione zostały następujące 
wymagane dokumenty: 

- dokumenty potwierdzające, że żona skarżącego jest członkiem rodziny obywatela UE 
(akt małżeństwa),

- dowód tożsamości (osoby składającej wniosek o wizę oraz obywatela UE),

- bilety lotnicze (lub potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych) w celu sprawdzenia, 
czy małżonkowie będą w tym samym czasie przebywać w Hiszpanii lub że małżonka 
dołączy do męża,

- potwierdzenie zakwaterowania, 

- pismo obywatela UE stwierdzające, że uda się on do Hiszpanii w celu dołączenia do 
żony w określonym czasie i miejscu.

Ośrodek Solvit w Hiszpanii wystąpił o udzielenie wyjaśnień, dlaczego ponownie wymagano 
złożenia rzeczonych dokumentów, lecz znów nie uzyskał jak dotąd żadnej odpowiedzi. 

Z uwagi na fakt, że ośrodek Solvit w Hiszpanii jest nieformalną siecią podejmującą próby 
znajdowania szybkich rozwiązań w sprawach dotyczących obywateli i przedsiębiorstw, 
pracownicy Solvit doszli do przekonania, że niemożliwe będzie nieformalne rozwiązanie 
rzeczonej sprawy w sposób satysfakcjonujący dla skarżącego i jego małżonki. Z tego względu 
ośrodek Solvit w Hiszpanii zamknął sprawę jako nierozstrzygniętą, a skarżącemu zalecił 
skorzystanie z formalnych środków odwoławczych. 

Prawo UE w zakresie swobody przemieszczenia się obywateli Unii

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii ma 
prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach 
i w środkach przyjętych w celu ich wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki można 
znaleźć w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Jak stanowi art. 5 ust. 2 dyrektywy, państwa członkowskie mogą wymagać wizy wjazdowej 
od niebędącego obywatelem UE członka rodziny obywatela Unii, który korzysta z prawa do 
swobodnego przemieszczania się i przebywania na ich terytorium.



PE500.679v01-00 4/5 CM\920517PL.doc

PL

W takich przypadkach członkowie rodzin mają prawo nie tylko do wjazdu na terytorium 
danego państwa członkowskiego, lecz także do uzyskania w tym celu wizy wjazdowej, co 
potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej1. Państwa członkowskie są 
zobowiązane do zapewnienia takim osobom wszelkich ułatwień w uzyskaniu niezbędnych 
wiz, które muszą zostać wydane bezpłatnie i tak szybko, jak to jest możliwe, oraz w ramach 
przyspieszonej procedury.

Jako że prawo to wynika wyłącznie z więzi rodzinnych, organy krajowe mogą zwrócić się do 
członka rodziny obywatela UE jedynie o przedstawienie następujących dokumentów:

 dowodu tożsamości – np. ważnego paszportu – pozwala on organom krajowym 
upewnić się, czyj wniosek rozpatrują;

 dowodu istnienia więzi rodzinnych – np. ważnego aktu małżeństwa – pozwala on 
organom krajowym upewnić się, że osoba składająca wniosek jest członkiem rodziny 
obywatela UE; oraz

 dowodu, że obywatel w danym momencie korzysta na terytorium państwa 
członkowskiego z unijnego prawa do swobodnego przemieszczania się lub dowodu, że 
będzie korzystał z tego prawa w chwili przybycia członka rodziny do przyjmującego 
państwa członkowskiego – dowód taki pozwala władzom krajowym upewnić się, że 
osoba składająca wniosek będzie przebywać na terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego wspólnie z obywatelem UE.

Nie można domagać się przedłożenia żadnych innych dokumentów, takich jak dowód 
zakwaterowania, zatrudnienia, posiadania wystarczających środków lub wynagrodzenia, 
zaproszenia czy biletu powrotnego.

Prawo do uzyskania wizy wjazdowej nie jest jednak prawem przysługującym bezwarunkowo, 
ponieważ w świetle unijnych przepisów państwo członkowskie może zakazać członkom 
rodziny obywatela UE wjazdu na swoje terytorium, jeśli wiązałoby się to z zagrożeniem dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego w rozumieniu 
rozdziału VI dyrektywy, lub w przypadku nadużycia czy oszustwa.

Aby zapewnić przestrzeganie przepisów dyrektywy 2004/38/WE, w Hiszpanii wprowadzono 
dekret królewski 240/20072 w sprawie wjazdu, swobody przemieszczania się i 
zamieszkiwania na terytorium Hiszpanii obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Komisja jest zdania, że przepisy art. 5 ust. 2 dyrektywy zostały prawidłowo transponowane 
do hiszpańskiego systemu prawa.

Skarga wniesiona przez składającego petycję bezpośrednio do Komisji

Dnia 13 października 2011 r. składający petycję wniósł skargę bezpośrednio do Komisji. 
Skargę wpisano do rejestru, a potwierdzenie odbioru pisma wysłano dnia 29 listopada 2011 r.
                                               
1 Zob. m. in. wyrok Trybunału z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie C-503/03 Komisja przeciwko Hiszpanii 

(Zb.Orz. 2006, s. I-1097).
2 Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (BOE núm 51, del 28 febrereo 2007).
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Komisja wysłała składającemu petycję odpowiedź dnia 19 grudnia 2011 r. W odpowiedzi 
przedstawiono ocenę skargi w świetle obowiązujących przepisów prawa UE i zalecono 
składającemu petycję zwrócenie się do sieci Solvit. Komisja ubolewa nad przeoczeniem 
faktu, że składający petycję już wcześniej zwrócił się do sieci Solvit, co nie doprowadziło do 
rozwiązania sprawy, i że zawarł tę informację w pierwotnej skardze z dnia 
13 października 2011 r. 

W okresie od stycznia do marca 2012 r. składający petycję przekazał dodatkowe 
spostrzeżenia dotyczące skargi, a w szczególności opisał swoje kontakty z siecią Solvit i 
poinformował, że Solvit zachęcił jego małżonkę do ponownego złożenia wniosku wizowego.

Komisja udzieliła odpowiedzi w dniu 20 czerwca 2012 r. W odpowiedzi podkreślono, że 
skoro Hiszpania dokonała prawidłowej transpozycji art. 5 dyrektywy 2004/38/WE, skarga 
składającego petycję musi zostać rozpatrzona jako indywidualny przypadek nieprawidłowego 
stosowania przez organ krajowy krajowego prawodawstwa, w którym dokonano prawidłowej 
transpozycji prawa UE. Ponadto w odpowiedzi poinformowano składającego petycję, że 
nawet po uwzględnieniu jego skargi Komisja nie posiada wystarczająco udokumentowanych i 
szczegółowych dowodów na istnienie praktyk administracyjnych sprzecznych z prawem UE, 
które muszą mieć ogólny i powtarzalny charakter, jak wymaga tego Trybunał 
Sprawiedliwości.  

W odpowiedzi poinformowano również składającego petycję, że jego skarga zostanie 
uwzględniona podczas oceny prawidłowości transpozycji i stosowania przepisów dyrektywy.

Podsumowanie
Skarżący powinien wziąć pod uwagę, że składanie skargi w Komisji nie zastąpi podjęcia 
kroków prawnych na szczeblu krajowym, które mogą okazać się koniecznie w celu ochrony 
praw skarżącego. Z tego względu, jeżeli uważa on, że naruszone zostały prawa przysługujące 
mu na mocy przepisów prawa krajowego, powinien upewnić się, że dotrzyma wszystkich 
stosownych terminów przewidzianych na podjęcie działań zgodnie z procedurami krajowymi.
Komisja nie może udzielić skarżącemu pomocy przy dochodzeniu roszczeń 
odszkodowawczych od organów krajowych. Jeżeli skarżący poniósł stratę lub szkodę, jedynie 
sądy krajowe mogą orzec o przyznaniu mu odszkodowania.


