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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1065/2010, którą złożył Dominik Kohlhagen (Niemcy) w sprawie 
niewdrożenia przez władze belgijskie przepisów 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

Składający petycję skarży się w związku ze sposobem, w jaki władze lokalne w Saint-Gilles 
(Bruksela) rozpatrzyły wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt, który w dniu 
26 lutego 2010 r. złożyła jego żona, pochodząca z Wybrzeża Kości Słoniowej. Składający 
petycję stwierdza, że choć jego żona posiada już francuskie pozwolenie na pobyt, musiała 
12 razy odwiedzić urzędy lokalne, zanim wreszcie poinformowano ją, że wydania pozwolenia 
należy spodziewać się w listopadzie. Podkreśla on też, że władze lokalne zwróciły się do jego 
żony o złożenie dokumentów, których nie wymienia się w dyrektywie 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, oraz że 
zażądano od niej uiszczenia opłaty manipulacyjnej dziesięciokrotnie wyższej od tej 
wymaganej w przypadku obywateli belgijskich. Dlatego składający petycję wzywa Parlament 
Europejski do zbadania tej sprawy, która jemu i jego żonie przysporzyła stresu i kosztów 
finansowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Składający petycję jest obywatelem Niemiec, który od czasu przeprowadzki z Paryża do 
Brukseli ze swoją żoną, obywatelką Wybrzeża Kości Słoniowej, mieszka w Belgii. Powołuje 
się on na naruszenie kilku przepisów dyrektywy 2004/38/WE1 przez władze belgijskie przy 
rozpatrywaniu wniosku jego żony o uznanie jej prawa pobytu.

Uwagi Komisji

Komisja Europejska skontaktowała się już ze składającym petycję, który tymczasem złożył 
też skargę przeciwko Belgii.

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja zwróciła się do 
władz belgijskich o wyjaśnienia dnia 8 listopada 2011 r. 

Komisja zwróciła uwagę władz belgijskich przede wszystkim na następujące stwierdzenia 
składającego petycję, które wskazują na nieprzestrzeganie niektórych przepisów dyrektywy 
2004/38/WE: 

- Władze zażądały od żony składającego petycję przedstawienia umowy najmu oraz wypisu z 
rejestru karnego i poinformowały ją o tym, że wniosek o wydanie karty pobytu może zostać 
złożony jedynie po formalnym zarejestrowaniu w Belgii jej związku małżeńskiego ze 
składającym petycję. Tymczasem przedstawienie umowy najmu czy też wypisu z rejestru 
karnego nie stanowi warunku wstępnego uznania prawa pobytu zgodnie z art. 10 ust. 2 
dyrektywy 2004/38/WE, który zawiera wyczerpujący wykaz dokumentów, których państwa 
członkowskie mogą wymagać w celu wydania karty pobytu. Przepis ten nie zezwala też 
organom krajowym na stawianie innych dodatkowych wymogów. W tym kontekście Komisja 
zwróciła się też do władz belgijskich o uściślenie, na czym polega zarejestrowanie aktu 
małżeństwa wymagane w omawianym przypadku.

- Władze belgijskie zażądały od żony składającego petycję zapłaty kwoty 42,50 euro za 
wydanie karty pobytu. Tymczasem art. 25 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE stanowi, że karta 
pobytu członka rodziny jest wydawana nieodpłatnie lub za opłatą, która nie przekracza opłat 
nałożonych na obywateli danego państwa w przypadku wydawania podobnych dokumentów. 
Oceniając, że dowód tożsamości obywatela belgijskiego stanowi podobny dokument, który 
należy traktować jako punkt odniesienia dla przepisów wspomnianego art. 25 ust. 2, Komisja 
zwróciła się do władz belgijskich o informację, czy kwota 42,50 euro wymagana w celu 
wydania karty pobytu członka rodziny jest równa kwocie wymaganej w celu wydania dowodu 
tożsamości obywatelowi belgijskiemu. 

- Władze belgijskie wskazały, że zgodnie z wytycznymi urzędu ds. cudzoziemców wniosek o 
uznanie prawa pobytu małżonka pochodzącego z państwa trzeciego, który towarzyszy 
obywatelowi UE, jest traktowany tak samo jak wniosek o łączenie rodziny cudzoziemca 

                                               
1Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.
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mieszkającego w państwie trzecim. Tymczasem w opinii Komisji tego rodzaju potraktowanie 
sprawy żony składającego petycję sprowadza się do nieuznania prawa pobytu przyznanego w 
art. 21 TFUE i dyrektywie 2004/38/WE członkom rodziny pochodzącym z państw trzecich, 
którzy towarzyszą obywatelowi UE korzystającemu z prawa do swobodnego przemieszczania 
się. 

Wniosek

Komisja będzie kontynuować rozpatrywanie sprawy w świetle opinii, która zostanie jej 
przedstawiona przez władze belgijskie, i poinformuje Parlament Europejski o dalszych 
działaniach, jakie należy podjąć.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Władze belgijskie właśnie poinformowały Komisję, że „wniosek o kartę pobytu członka 
rodziny” dla małżonki składającego petycję pochodzącej z Wybrzeża Kości Słoniowej został 
złożony dnia 17 czerwca 2010 r. 

Wyjaśniły one, że rozpatrywanie wniosku żony składającego petycję zajęło więcej czasu niż 
zazwyczaj.  Urzędnicy belgijscy oświadczyli, że małżonka otrzymała „poświadczenie 
rejestracji na okres pięciu miesięcy” z datą ważności do dnia 16 listopada 2010 r. Dokument 
ten służył jako tymczasowe poświadczenie ważne w okresie rozpatrywania wniosku przed 
wydaniem stałej karty pobytu.

Zgodnie z ich wyjaśnieniami, okres ten miał umożliwić ministerstwu imigracji założenie 
sprawy i wydanie faktycznej decyzji w sprawie wniosku. 

Następnie małżonka składającego petycję otrzymała kartę „kategorii F” (karta pobytu członka 
rodziny obywatela UE, w formie elektronicznej) dnia 7 grudnia 2010 r. Okres prawie sześciu 
miesięcy (od daty złożenia wniosku w dniu 17 czerwca 2010 r. do daty wydania karty „F” 
dnia 7 grudnia 2010 r.) wydaje się być zgodny z postanowieniami art. 9 i 10 dyrektywy 
2004/38/WE dotyczącej „maksymalnego okresu ” sześciu miesięcy na rozpatrzenie wniosku i 
wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE.

Komisja Europejska uznała natomiast za niewystarczające inne wyjaśnienia złożone przez 
władze belgijskie dotyczące opłat, które wnioskodawca o kartę pobytu musiał uiścić. Art. 25 
ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE istotnie stanowi, że karta pobytu członka rodziny jest 
wydawana nieodpłatnie lub za opłatą nieprzekraczającą opłat nałożonych na obywateli 
danego państwa (belgijskich w tym przypadku). Ponadto w ostatniej odpowiedzi władz 
belgijskich dotyczącej dokumentów wymaganych od członka rodziny brak jest informacji, 
czy w standardowym wykazie tzw. formularza „Model 2” nadal znajduje się wymóg 
przedstawienia umowy najmu i wypisu z rejestru karnego. Systematyczne wyrabianie tych 
dokumentów nie jest zgodne z dyrektywą 2004/38/WE i wymogi te powinny zostać usunięte 
ze standardowego tekstu „Modelu 2”, wydawanego wszystkim ubiegającym się o kartę 
pobytu członka rodziny obywatela UE.  

W związku z brakiem ostatecznej odpowiedzi na te pytania, Komisja skontaktuje się z 
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przedstawicielami Belgii i poinformuje Parlament Europejski o otrzymanej odpowiedzi. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

W związku z otrzymaniem petycji a także skierowanej bezpośrednio do Komisji przez 
składającego petycję skargi, Komisja skontaktowała się z dwukrotnie z władzami belgijskimi.  
W ostatniej odpowiedzi z września 2012 r. znajduje się wyjaśnienie drugiego punktu skargi 
dotyczącego różnic w kosztach pomiędzy rozpatrzeniem wniosku obywatela europejskiego i 
członka jego rodziny nieposiadającego obywatelstwa jednego z państw członkowskich.

Na mocy dyrektywy 2004/38/WE w sprawie swobodnego przemieszczania się, na obywateli 
UE nie można nakładać innych obowiązków administracyjnych, niż zwykły obowiązek 
rejestracji.     Mogą oni, jeśli sobie tego życzą, wystąpić o kartę pobytu, potwierdzającą 
jedynie ich pobyt w przyjmującym państwie członkowskim.

Członkowie ich rodzin niebędący obywatelami jednego z państw członkowskich, zgodnie z 
dyrektywą mają prawo do karty pobytu, jeśli czas trwania planowanego pobytu przekracza 
trzy miesiące.

Władze belgijskie wyjaśniły, że na koszty administracyjne związane z wydaniem karty 
pobytu żony składającego petycję składają się w rzeczywistości łączne koszty trzech procedur 
administracyjnych, tj. koszty związane z rejestracją, wnioskiem o łączenie rodziny oraz kartą 
pobytu.

Duża różnica między kosztem poniesionym przez składającego petycję i jego żonę wynika z 
faktu, że ten ostatni zapłacił jedynie za rejestrację i nie wystąpił o kartę pobytu.

Koszty pierwszej i trzeciej procedury administracyjnej - rejestracja i karta pobytu - ponoszą 
również obywatele europejscy dokonujący rejestracji i występujący o kartę pobytu w Belgii.  
Koszty te odpowiadają kosztom, jakie ponoszą rejestrujący się i występujący o belgijski 
dowód tożsamości obywatele belgijscy.

Członkowie rodziny obywatela belgijskiego składający wniosek o łączenie rodziny podlegają 
takiej samej procedurze, co członkowie rodziny obywatela europejskiego przeprowadzającego 
się do Belgii i ponoszą oni takie same koszty (wówczas 15 EUR).

Wniosek

Komisja nie stwierdza zatem dyskryminacji w praktyce władz belgijskich.


