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Относно: Петиция 0830/2006, внесена от Tobias King, с британско гражданство, 
относно прилагането на Директива 2004/38 на Съвета от 
Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, британски гражданин пребиваващ в Белгия заедно със 
съпругата си, която е турска гражданка, смята, че Обединеното кралство нарушава 
Директива 2004/38 относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните 
семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки. 
Според вносителя на петицията, въпреки че съпругата му притежава валидна карта за 
пребиваване в Белгия, когато пътува до Обединеното кралство от нея се изисква да
получи виза за влизане в страната. Според вносителя на петицията, на пръв поглед 
Правилникът за емиграцията в Обединеното кралство изглежда съгласуван с 
Директивата на Съвета, тъй като освобождава от изискването за виза притежателите на 
разрешение за пребиваване на членове на семейството или карти за пребиваване в ЕИО. 
Но според него при прилагането на тази разпоредба, Вътрешното министерство я 
тълкува като „карти за пребиваване, издадени от Обединеното кралство”, като по този 
начин нарушава Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 март 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
информация съгласно член 192, параграф 4 от Правилника. 

3. Отговор на Комисията, получен на 5 май 2007 г.
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Като британски гражданин, който упражнява правото си да се движи и пребивава 
свободно в Белгия, Tobias King внася петиция относно факта, че властите на 
Обединеното кралство задължават неговата съпруга, която има турско гражданство, да 
притежава издадена виза за влизане в страната, въпреки че има валидно разрешение за 
пребиваване в Белгия, издадено й като член на семейството на гражданин на 
Европейския съюз. Освен това визата не се издава безплатно, когато гражданинът на 
ЕС и съпругата му пътуват поотделно.

Съгласно член 18 от Договора за създаване на Европейската общност, всеки гражданин 
на Съюза има право да се придвижва и живее свободно на територията на държавите-
членки, спазвайки ограниченията и условията, посочени в този Договор и в 
съответствие с мерките, приети за изпълнението му. Ограниченията и условията са 
определени с Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на Съюза и на 
членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на 
държавите-членки.

Съгласно условията на Директивата членове на семейството на гражданин на Съюза от 
трети страни имат правото да го придружават или да пребивават съвместно с него в 
държавата-членка домакин, където въпросният гражданин на Съюза упражнява правото 
си да се придвижва и пребивава свободно.

Въпреки че държавите-членки, които не са обвързани с Регламент (ЕО) № 539/2001 на 
Съвета, какъвто е случаят с Обединеното кралство, имат правото да изискат 
съпругът(ата), гражданин на трета страна, на гражданин на Съюза, който упражнява 
правото си да се придвижва и пребивава свободно на тяхната територия, да притежава 
виза за влизане в страната съгласно националното законодателство, член 5, параграф 2 
от Директивата постановява, че ако въпросният член на семейството притежава 
валидна карта за пребиваване, съгласно член 10 на Директивата, той се освобождава от 
изискването за притежаване на виза.

За да спази тези разпоредби на Директивата, Обединеното кралство въведе Правилника 
за емиграцията (Европейска икономическа общност) 2006.

Правило 11, точка 2 от Правилник 2006 постановява, че всяко лице, което не е 
гражданин на държавите от ЕИО трябва да бъде допуснато в границите на Обединеното 
кралство, ако е член на семейството на лице, което е гражданин на държавите от ЕИО и 
при пристигането си представи валиден паспорт и разрешение за пребиваване на член 
от семейството в ЕИО, карта за пребиваване или карта за постоянно местожителство.
На пръв поглед Правило 11, точка 2 от Правилник 2006 е в съответствие с член 5, 
параграф 2 от Директивата. Но според тълкуванието на това Правило от страна на 
британското консулство в Брюксел и центъра Солвит в Обединеното кралство, само 
притежателите на карти за пребиваване, издадени от съответните власти в Обединеното 
кралство, се освобождават от изискването за виза.

Според условията на член 5, параграф 2 от Директивата, за да бъде освободен от 
изискването за притежаване на виза, всеки член на семейството трябва да притежава 
единствено валидна карта за пребиваване, издадена съгласно член 10 от Директивата. 
Тази разпоредба по никакъв начин не постановява, че освобождаването от виза се 
ограничава единствено до държавата-членка, която е издала картата.
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Тълкуването на условието във връзка с изискването за притежаване на виза съгласно 
Директива 2004/38/ЕО на Съвета, че членове на семейство, които притежават карта за 
пребиваване, издадена съгласно член 10 от Директивата се освобождават от 
изискването за притежаване на виза единствено в държавата-членка, която е издала 
картата, би добавило към условията, формулирани в Директивата изискване по 
отношение на „произхода” на картата за пребиваване. Подобно изискване не 
съществува в Директивата и то би представлявало мярка, противоречаща на 
разпоредбите на тази Директива.

По отношение на визовите такси, член 5, параграф 2 от Директивата постановява, че 
визата за влизане в държавата се издава безплатно. Трябва да се отбележи, че визите за 
граждани на трети страни, които са членове на семействата на граждани на Съюза, се 
издават безплатно единствено, когато въпросните членове на семейство пътуват в 
държавата-членка домакин, за да придружат или да пребивават заедно с гражданина на 
Съюза в тази страна. Когато членовете на семейство пътуват сами без намерението да 
се присъединят към гражданина на Съюза в държавата-членка домакин, Директивата не 
се прилага и могат да бъдат начислени такси за издаване на виза.

Г-н King е подал идентична петиция в службите на Комисията на 3 ноември 2006 г. 
Петицията е регистрирана под номер 2006/5043. На 27 март 2007 г., службите на 
Комисията изпратиха писмо до властите на Обединеното кралство с покана да дадат 
своя коментар относно въпроса за издаването на карти за пребиваване, които 
освобождават от изискването за издаване на виза в рамките на два месеца от 
получаването на писмото.

4. Допълнителен отговор на комисията, получен на 17 юли 2007 г.

Както беше отбелязано от Комисията в предишното съобщение, изпратено до 
Европейския парламент във връзка с тази петиция, въпросите повдигнати от вносителя 
на петицията са предоставени на вниманието на властите в Обединеното кралство на 27 
март 2007 г. с покана да изкажат своите наблюдения относно оценката на Комисията по 
случая в контекста на приложимото законодателство на Общността.

Властите в Обединеното кралство отговориха с писмо на 4 юни 2007 г., в което 
отбелязват, че карта за пребиваване съгласно Правило 11, точка 2 се отнася за карти за 
пребиваване, които са издадени от съответните власти в Обединеното кралство и че не 
споделят тълкуванието на Комисията на член 5, параграф 2 от Директивата. 

Явно е, че проблемът не е в прилагането на националното законодателство на 
Обединеното кралство и как то транспонира законодателството на Общността, а в 
транспонирането на Директивата. Въпросът, който е повдигнат в петицията, ще бъде 
взет под внимание в рамките на цялостната проверка на съответствието на 
законодателството на Обединеното кралство с Директивата, която проверка ще 
приключи преди края на 2008 г. 


