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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1065/2010, внесена от Dominik Kohlhagen, с германско 
гражданство, относно неспазване от страна на белгийските органи на 
разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите членки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който местните органи в Saint-Gilles 
(Брюксел) са се отнесли към молбата за издаване на разрешително за пребиваване, 
която съпругата му от Кот д’Ивоар е подала на 26 февруари 2010 г. Вносителят твърди, 
че, макар и съпругата му вече да е разполагала с френско разрешително за пребиваване, 
тя е трябвало да посети офисите на местния орган 12 пъти, преди да й заявят, че 
разрешителното може да се очаква през ноември. Той подчертава също, че местните 
органи са поискали от съпругата му да подаде документи, които не са посочени в 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки, както и че органите са поискали от нея 
да заплати такса за обработка на документите, която е 10 пъти по-висока от таксата за 
белгийски граждани. Вносителят съответно призовава Европейския парламент да 
проучи случая, довел както до психическо напрежение, така и до финансови разходи за 
него и съпругата му.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 декември 2010 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г..

Вносителят е германски гражданин, пребиваващ в Белгия, след като се е преместил от 
Париж в Брюксел със съпругата си, гражданка на Кот д’Ивоар. Той претендира за 
нарушаване от страна на белгийските органи на няколко разпоредби на Директива 
2004/38/ЕО1 при обработката на молбата с искане за признаване на правото на 
пребиваване на съпругата му.

Забележки на Комисията

Европейската комисия вече се свърза с вносителя, който междувременно е внесъл 
жалба и срещу Белгия.

Въз основа на предоставените от вносителя факти, на 8 ноември 2011 г. Комисията 
поиска обяснения от белгийските органи. 

Комисията по-специално обърна внимание на белгийските органи върху следните 
твърдения на вносителя, които разкриват неспазване на някои разпоредби на Директива 
2004/38/ЕО: 

- Органите са поискали от съпругата на вносителя да представи договора за наем и 
свидетелство за съдимост и са я информирали, че молбата за карта за пребиваване не 
може да бъде внесена преди официална регистрация на брака й с вносителя в Белгия. 
Обаче, нито договорът за наем, нито свидетелството за съдимост са необходимо 
предварително условие за признаване на правото на престой съгласно член 10(2) от 
Директива 2004/38/ЕО, която съдържа пълния списък на документите, които 
държавите-членки могат да изискват за издаване на карта за пребиваване. Тази 
разпоредба също така не позволява на националните органи да изискват други 
допълнителни условия. В тази връзка, Комисията поиска също от белгийските органи
да уточнят в какво се състои исканата регистрацията на удостоверението за брак в 
конкретния случай.

- Белгийските органи са поискали от съпругата на вносителя сума в размер на 42,50 € за 
издаването на картата за пребиваване. Обаче член 25(2) от Директива 2004/38/ЕО 
разпорежда картата за пребиваване на членове на семейството да се издава безплатно 
или срещу заплащане на такса, ненадвишаваща таксата, налагана на гражданите на 
държавата за издаването на подобни документи. Като преценява, че националните 
лични карти на белгийските граждани са подобен документ, който може да бъде приет 
като база за сравнение по смисъла на посочения член 25(2), Комисията поиска от 
белгийските органи да я информират дали поисканата за издаване на карта за 
пребиваване на член от семейството сума от 42,50 € е равностойна на сумата, искана за 
издаване на лична карта на белгийски гражданин. 

- Белгийските органи са посочили, че според инструкциите на Службата за чужденци, 
молбата за признаване на правото на пребиваване на съпруг, гражданин на трета 

                                               
1 ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77
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страна, който придружава гражданин на ЕС, се приравнява на молба за събиране на 
семейство на чужденец, който пребивава в трета страна. Обаче, по мнение на 
Комисията, подобно разглеждане на случая на съпругата на вносителя не зачита 
правото на пребиваване, което се дава от член 21 на ДФЕС и от Директива 2004/38/ЕО 
на членовете на семейството, граждани на трети страни, които придружават гражданин 
на ЕС, упражняващ правото си на свободно движение. 

Заключение

Комисията ще продължи с анализа в зависимост от становището, което ще Й представи 
белгийската администрация, и ще информира Парламента за последващите действия.

4. Отговор на Комисията (REV.), получен на 28 септември 2012 г.

Белгийските органи уведомиха Комисията, че молбата за издаване на карта за 
пребиваване на член от семейството за съпругата на вносителя на петицията, с 
произход от Кот д’Ивоар, е била внесена на 17.06.2010 г. 

Те поясниха, че обработката на досието на съпругата на вносителя на петицията е 
отнело по-дълго време от обикновено.  Белгийските служители уточняват, че съпругата 
е получила "сертификат за регистрация с петмесечна валидност", който е бил валиден 
до 16 ноември 2010 г. Той се счита за временен сертификат, обхващащ периода за 
обработка на досието преди до издаването на окончателната карта.

Според поясненията, този период би позволил на министерството по имиграцията да 
открие досие и да представи решение по същество относно молбата. 

След това съпругата на вносителя на петицията е получила карта "тип F" (карта за 
пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС, в електронен формат) с дата 
от 7 декември 2010 г. Срокът от почти 6 месеца (от датата на внасяне на молбата на 17 
юни 2010 г. и предоставянето на картата "F" на 7 декември 2010 г.) е в съответствие с 
разпоредбите на членове 9 и 10 на Директива 2004/38/ЕО по отношение на 
"максималния срок" от шест месеца за обработката на досието по молбата до 
предоставянето на картата за пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС.

Европейската комисия обаче счита за недостатъчни другите обяснения, дадени от 
белгийска страна, що се отнася до разноските, които е трябвало да заплати подателят на 
молбата за карта за пребиваване. В действителност член 25(2) от Директива 2004/38/ЕО 
разпорежда картата за пребиваване на членове на семейството да се издава безплатно 
или срещу заплащане на такса, ненадвишаваща таксата, налагана на гражданите на 
държавата (в случая белгийски). Освен това последният отговор от белгийска страна по 
отношение на изискваните от члена на семейството документи не уточнява дали 
стандартният списък на формуляра « Modèle 2» изисква и представянето на договора за 
наем и на свидетелството за съдимост. Систематичното представяне на тези два 
документа не се допуска от Директива 2004/38/ЕО и тяхното споменаване следва да 
бъде зачеркнато от стандартния текст на « Modèle 2 », който се дава на всеки желаещ да 
подаде молба за карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС.  
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Пред вид тези оставени без окончателен отговор въпроси, Комисията се свързва с 
белгийските представители и ще информира Европейския парламент за отговора, който 
ще й бъде даден. 

5. Отговор на Комисията (REV. ІІ), получен на 30 април 2013 г.

След получаването на петицията и на жалба, адресирана директно до Комисията от 
вносителя на петицията, Комисията се свърза на два пъти с белгийските органи. 
Последният отговор от септември 2012 г .  поясняваше втората точка от жалбата: 
различията в разходите между обработката на досието на европейски гражданин и на 
член на семейството му, който няма гражданство на държава членка.

По силата на Директива 2004/38/ЕО относно свободата на движение, на европейските 
граждани не могат да бъдат налагани административни формалности, различни от 
обикновеното задължение за регистрация. Ако желаят могат да поискат карта за 
пребиваване, която просто отчита тяхното пребиване в приемната държава членка.

Съгласно директивата членовете на неговото семейство, които не са граждани на 
държава членка, имат правото на карта за пребиваване, от момента в който 
продължителността на тяхното планирано пребиваване надвишава три месеца.

Белгийските органи поясниха, че административните разходи, поискани за 
предоставянето на картата за пребиваване на жената на вносителя на петицията, 
всъщност са съответствали на разходите за трите административни процедури заедно: 
регистрацията, молбата за събиране на семейство и картата за пребиваване.

Голямата разлика между цената, заплатена от вносителя на петицията и от съпругата му 
се обяснява с факта, че той е платил само процедурата по регистрирането и не е искал 
карта за пребиваване.

Цената на първата и на третата административна процедура – регистрацията и карата за 
пребиваване – се прилага също и за европейски гражданин, който се регистрира и 
подава молба за карта за пребиваване в Белгия. Цените съответстват на валидните за 
белгийските граждани, които се регистрират и искат белгийска карта за самоличност.

Членовете на семейството на белгийски гражданин, които подават молба за събиране 
на семейство, трябва да следват същата процедура, както и членовете на семейството на 
европейски гражданин, който е се е установил в Белгия, като важат същите цени (15 
евро към тогавашния момент).

Заключение

Следователно Комисията не намира да има дискриминация в практиката на 
белгийските органи.


