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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1065/2010, ktorú predkladá Dominik Kohlhagen, nemecký štátny 
príslušník, o nedodržiavaní ustanovení smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne 
sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov zo strany 
belgických orgánov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa sťažuje na spôsob, akým obecné úrady v Saint-Gilles (Brusel) 
posudzovali žiadosť o povolenie na pobyt, ktorú jeho manželka, pôvodom z Pobrežia 
Slonoviny, predložila 26. februára 2010. Predkladateľ vysvetľuje, že aj napriek skutočnosti, 
že jeho manželka už má francúzske povolenie na pobyt, musela sa dvanásťkrát obrátiť na 
obecný úrad, ktorý ju nakoniec informoval, že povolenie bude pripravené v novembri. 
Zdôraznil tiež, že obec na jednej strane od jeho manželky žiadala, aby predložila dokumenty, 
ktoré nie sú zahrnuté v ustanoveniach smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES 
o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v 
rámci územia členských štátov, a na druhej strane od nej požadovala desaťkrát vyššie 
poplatky za doručenie ako od belgických štátnych príslušníkov. Predkladateľ petície preto 
žiada Európsky parlament, aby prešetril uvedenú záležitosť, ktorá predstavovala pre neho aj 
pre jeho manželku psychickú aj ekonomickú záťaž.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. decembra 2010. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).
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3. Odpoveď Komisie, doručená 27. januára 2012

Predkladateľ petície je nemecký štátny občan s bydliskom v Belgicku, ktorý sa presťahoval 
z Paríža do Bruselu so svojou manželkou, štátnou príslušníčkou Pobrežia Slonoviny. 
Predkladateľ namieta porušenie viacerých ustanovení smernice 2004/38/ES1 belgickými 
orgánmi pri posudzovaní žiadosti jeho manželky o uznanie práva na pobyt.

Pripomienky Komisie

Európska komisia už nadviazala kontakt s predkladateľom petície, ktorý medzičasom podal 
sťažnosť aj proti Belgicku.

Komisia na základe informácií poskytnutých predkladateľom petície požiadala 8. novembra 
2011 belgické orgány o vysvetlenie. 

Komisia upozornila belgické orgány najmä na ďalej uvedené tvrdenia predkladateľa petície, 
ktoré svedčia o nedodržaní niektorých ustanovení smernice 2004/38/ES: 

– Belgické orgány mali žiadať od manželky predkladateľa petície, aby predložila zmluvu 
o nájme bytu a výpis z registra trestov a mali ju informovať, že žiadosť o pobytový preukaz 
môže byť prijatá len potom, ako bude v Belgicku oficiálne zaregistrované jej manželstvo 
s predkladateľom petície. Zmluva o nájme bytu ani výpis z registra trestov však nie sú 
nevyhnutným predpokladom pre uznanie práva na pobyt podľa článku 10 ods. 2 smernice 
2004/38/ES, v ktorom je uvedený úplný zoznam dokumentov, ktoré členské štáty môžu 
vyžadovať pri vydávaní pobytového preukazu. Toto ustanovenie súčasne neumožňuje 
vnútroštátnym orgánom vyžadovať iné dodatočné podmienky. Komisia tiež v tejto súvislosti 
požiadala belgické orgány, aby uviedli, v čom spočíva registrácia sobášneho listu požadovaná 
v predmetnom prípade.

– Belgické orgány mali požadovať od manželky predkladateľa petície sumu 42,50 EUR za 
vydanie pobytového preukazu. V článku 25 ods. 2 smernice 2004/38/ES sa však stanovuje, že 
pobytový preukaz rodinného príslušníka sa vydáva bezplatne alebo za poplatok, ktorý 
nepresahuje poplatok za vydanie podobných dokladov stanovený pre vlastných štátnych 
príslušníkov. Keďže vnútroštátne preukazy totožnosti belgických štátnych príslušníkov sú 
podobné doklady, ktoré možno považovať za referenčné hodnoty podľa uvedeného článku 25 
ods. 2, Komisia požiadala belgické orgány, aby jej oznámili, či suma 42,50 EUR požadovaná 
za vydanie pobytového preukazu rodinnému príslušníkovi zodpovedá sume požadovanej za 
vydanie preukazu totožnosti belgickému štátnemu príslušníkovi. 

– Belgické orgány mali uviesť, že v súlade s pokynmi migračného úradu sa žiadosť o uznanie 
práva na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny sprevádzajúceho občana EÚ považuje za 
žiadosť o zlúčenie rodiny cudzinca s bydliskom v tretej krajine. Podľa názoru Komisie však 
takéto riešenie prípadu manželky predkladateľa petície poukazuje na upieranie práva na 
pobyt, ktoré sa rodinným príslušníkom z tretej krajiny sprevádzajúcim občana EÚ s právom 
na voľný pohyb priznáva na základe článku 21 ZFEÚ a smernice 2004/38/ES. 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
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Záver

Komisia bude pokračovať v analýze na základe stanoviska, ktoré jej poskytnú belgické 
orgány, a bude informovať Európsky parlament o prijatých opatreniach.

4. Odpoveď Komisie (REV.), doručená 28. septembra 2012

Belgické orgány informovali Komisiu, že „žiadosť o vydanie pobytového preukazu rodinného 
príslušníka“ pre manželku predkladateľa petície pôvodom z Pobrežia Slonoviny bola podaná 
17. júna 2010. 

Vysvetlili, že spracovanie žiadosti manželky predkladateľa petície trvalo dlhšie ako zvyčajne. 
Belgickí úradníci informovali, že manželke bolo vydané „osvedčenie o registrácii na obdobie 
piatich mesiacov“ s platnosťou do 16. novembra 2010. Uvedený dokument sa považoval za 
dočasné osvedčenie na obdobie spracovania dokumentácie pred vydaním definitívneho 
pobytového preukazu.

Podľa ich vysvetlenia malo toto obdobie poskytnúť ministerstvu pre prisťahovalectvo priestor 
na založenie spisu a rozhodnutie o žiadosti. 

Následne bol manželke predkladateľa petície 7. decembra 2010 vydaný preukaz „typu F“ 
(elektronický pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie). Obdobie takmer šesť 
mesiacov (odo dňa podania žiadosti, t. j. 17. júna 2010, po vydanie preukazu „F“ 7. decembra 
2010) sa zdá byť v súlade s ustanoveniami článkov 9 a 10 smernice 2004/38/ES vo veci 
„maximálneho obdobia“ šesť mesiacov na spracovanie dokumentácie týkajúcej sa žiadosti od 
jej podania až po vydanie preukazu rodinného príslušníka občana Únie.

Na druhej strane Európska komisia považovala za nedostatočné ostatné vysvetlenia Belgicka 
vo veci poplatkov, ktoré žiadateľ o pobytový preukaz musel uhradiť. V článku 25 ods. 2 
smernice 2004/38/ES sa totiž stanovuje, že pobytový preukaz rodinného príslušníka sa vydáva 
bezplatne alebo za poplatok, ktorý nepresahuje poplatok stanovený pre vlastných štátnych 
príslušníkov (v danom prípade belgických). Navyše v najnovšej odpovedi Belgicka vo veci 
dokumentov požadovaných od rodinného príslušníka sa neuvádza, či štandardný zoznam 
formulára s názvom „Model 2“ vyžaduje predloženie zmluvy o nájme bytu a výpis z registra 
trestov. Systematické vyžadovanie obidvoch dokumentov smernica 2004/38/ES nepovoľuje 
a ich uvádzanie by sa malo zrušiť v štandardnom texte formulára „Model 2“, ktorý sa rozdáva 
všetkým žiadateľom o pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie. 

Keďže uvedené otázky ostali bez jednoznačnej odpovede, Komisia bude kontaktovať 
zástupcov Belgicka a bude informovať Európsky parlament o ich odpovedi. 

5. Odpoveď Komisie (REV.II.), doručená 30. apríla 2013

Po prijatí petície a sťažnosti, ktorú predkladateľ petície adresoval priamo Komisii, Komisia 
dvakrát kontaktovala belgické orgány. Posledná odpoveď zo septembra 2012 obsahovala 
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vysvetlenie k druhému bodu sťažnosti: rozdiely poplatkov medzi spracovaním žiadosti 
európskeho občana a žiadosti rodinného príslušníka, ktorý nie je štátnym príslušníkom 
žiadneho členského štátu.

Podľa smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe sa od európskych občanov môže ako správna 
formalita požadovať iba jednoduchá registrácia. Ak európski občania chcú, môžu požiadať o 
pobytový preukaz, ktorým sa im priznáva len pobyt v hostiteľskom členskom štáte.

Ich rodinní príslušníci, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov, majú 
podľa smernice právo na pobytový preukaz, pokiaľ predpokladaná dĺžka pobytu presahuje tri 
mesiace.

Belgické orgány vysvetlili, že správne poplatky požadované za vydanie pobytového preukazu 
pre manželku predkladateľa petície v skutočnosti zodpovedali poplatkom za tri spojené 
správne konania: za registráciu, žiadosť o zlúčenie rodiny a pobytový preukaz.

Veľký rozdiel medzi poplatkami, ktoré zaplatili predkladateľ petície, a poplatkami, ktoré 
zaplatila jeho manželka, bol zapríčinený tým, že predkladateľ zaplatil len za registračný 
postup a nežiadal o vydanie pobytového preukazu.

Ceny za prvé a tretie správne konanie – za registráciu a pobytový preukaz – sa takisto 
uplatňujú aj v prípade európskeho občana, ktorý sa zaregistruje a žiada o vydanie pobytového 
preukazu v Belgicku. Príslušné poplatky zodpovedajú poplatkom, ktoré sa uplatňujú v prípade 
belgických občanov, ktorí sa registrujú a žiadajú o vydanie belgického preukazu totožnosti.

Rodinní príslušníci belgického občana, ktorí žiadajú o zlúčenie rodiny, musia absolvovať 
rovnaký postup ako rodinní príslušníci európskeho občana, ktorý sa prisťahoval do Belgicka, 
pričom sa uplatňujú tie isté poplatky (v danom období 15 EUR).

Záver

Komisia nezistila žiadnu diskrimináciu v postupe belgických orgánov.


