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Dotyczy: Petycji 0830/2006, którą złożył Tobias King (Wielka Brytania), w sprawie 
stosowania dyrektywy WE 2004/38 przez Wielką Brytanię 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Wielkiej Brytanii mieszkający w Belgii wraz z żoną, 
obywatelką Turcji, uważa, że Wielka Brytania łamie postanowienia dyrektywy 2004/38 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium państw członkowskich. Według składającego petycję pomimo 
posiadania przez jego żonę ważnej karty pobytu w Belgii, nadal wymaga się od niej uzyskania 
wizy wjazdowej, gdy podróżuje ona do Wielkiej Brytanii. Składający petycję twierdzi, że na 
pozór brytyjskie rozporządzenie o imigrantach wydaje się zgodne z dyrektywą WE, ponieważ 
przewiduje zwolnienie z obowiązku wizowego posiadaczy pozwolenia na wjazd członka 
rodziny (EEA Family Permit) lub kart pobytu. Jednak jego zdaniem, stosując ten przepis, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych interpretuje te dokumenty jako karty pobytu wydane 
przez Wielką Brytanię, a zatem łamie dyrektywę WE 2004/38.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 9 marca 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2007 r.

Tobias King, obywatel brytyjski korzystający z prawa do swobodnego poruszania się i pobytu 
w Belgii, skarży się, że władze Wielkiej Brytanii zobowiązały jego żonę, obywatelkę Turcji, 
do uzyskania wizy wjazdowej, mimo że posiada ona ważne belgijskie pozwolenie na pobyt, 



PE390.353/rev 2/3 CM\742579PL.doc

PL

które wydano jej jako członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej. Ponadto, wiza nie jest 
wydawana za darmo, jeżeli obywatel Unii i jego współmałżonek podróżują oddzielnie. 

Art. 18 TWE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego poruszania się oraz 
do pobytu na terytorium państw członkowskich podlegające ograniczeniom oraz warunkom 
określonym w traktacie oraz środkom podjętym w celu jego wykonania. Wspomniane 
ograniczenia i warunki zawarte są w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich.

Zgodnie z warunkami wspomnianej dyrektywy, członkowie rodzin, którzy nie są 
obywatelami jednego z państw członkowskich, mają prawo towarzyszenia obywatelowi Unii 
lub dołączenia do niego w przyjmującym państwie członkowskim, w którym obywatel ten 
korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się oraz pobytu. 

Mimo że państwa członkowskie, dla których rozporządzenie (WE) nr 539/2001 nie jest 
wiążące, takie jak Wielka Brytania, mogą - w przypadkach, w których obywatel Unii korzysta 
z prawa do swobodnego przemieszczania się oraz pobytu na ich terytorium - wymagać od 
współmałżonka niebędącego obywatelem jednego z państw członkowskich posiadania wizy 
wjazdowej zgodnie z prawem krajowym, art. 5 ust. 2 dyrektywy stanowi, że posiadanie 
ważnej karty pobytu określonej w art. 10 dyrektywy zwalnia takich członków rodziny 
z wymogu posiadania wizy. 
W celu zastosowania się do wspomnianych przepisów dyrektywy, Wielka Brytania 
wprowadziła w 2006 r. rozporządzenie (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 
o imigrantach.

Przepis 11 ust. 2 rozporządzenia z 2006 r. przewiduje, że osoba niebędąca obywatelem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) musi zostać wpuszczona do Wielkiej Brytanii, 
jeśli jest członkiem rodziny obywatela Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w momencie 
przyjazdu wyrobi ważny paszport oraz pozwolenie na wjazd członka rodziny (EEA Family 
Permit), kartę pobytu albo kartę stałego pobytu.
Przepis 11 ust. 2 rozporządzenia z 2006 r. zdaje się być zgodny z art. 5 ust. 2 dyrektywy. 
Konsulat Brytyjski w Brukseli oraz brytyjskie centrum SOLVIT zinterpretowały jednak ten 
przepis jako zwalniający z wymogu posiadania wizy jedynie osoby legitymujące się kartami 
pobytu wydawanymi przez odpowiednie organy brytyjskie. 
Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 2 dyrektywy, aby zostać zwolnionym z wymogu 
posiadania wizy wystarczy, aby członkowie rodziny posiadali ważną kartę pobytu wydaną 
zgodnie z art. 10 wspomnianej dyrektywy. Przepis ten nie określa żadnych wymogów 
związanych z tym, czy zwolnienie takie ograniczone jest jedynie do państwa członkowskiego, 
które wydało kartę pobytu. 

Interpretacja, zgodnie z którą warunek dotyczący wymogu posiadania wizy określony 
w dyrektywie 2004/38/WE miałby oznaczać, że członek rodziny posiadający kartę pobytu 
wydaną zgodnie z art. 10 dyrektywy zwolniony jest z wymogu posiadania wizy wyłącznie 
w państwie członkowskim, w którym taka karta pobytu została wydana, dodawałby do 
warunku sformułowanego w dyrektywie wymóg dotyczący „pochodzenia” karty pobytu. 
Wymóg taki wychodzi poza postanowienia omawianej dyrektywy i stanowi środek, który jest 
z nią sprzeczny. 
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Jeśli chodzi o opłaty za wyrobienie wizy wjazdowej, art. 5 ust. 2 dyrektywy stanowi, że wizy 
wjazdowe wydawane są nieodpłatnie. Należy zauważyć, że wizy wjazdowe dla członków 
rodzin niebędących obywatelami jednego z państw członkowskich wydawane są nieodpłatnie 
jedynie, gdy taki członek towarzyszy obywatelowi UE w podróży do przyjmującego państwa 
członkowskiego lub dołącza do niego. W przypadku, gdy członek rodziny podróżuje sam, bez 
zamiaru dołączenia do obywatela Unii w przyjmującym państwie członkowskim, dyrektywa 
nie ma zastosowania i mogą być nakładane opłaty.
Tobias King złożył taką samą skargę do służb Komisji w dniu 3 listopada 2006 r. Skarga 
została zarejestrowana pod numerem 2006/5043. W dniu 27 marca 2007 r. służby Komisji 
wystosowały pismo do władz Wielkiej Brytanii z prośbą o dostarczenie, w terminie dwóch 
miesięcy od daty jego otrzymania, uwag w kwestii kart pobytu, które zwalniają z wymogu 
posiadania wizy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2007 r.

Jak zaznaczono w poprzednim komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego 
dotyczącym niniejszej petycji, w związku z kwestiami poruszanymi przez składającego 
petycję w dniu 27 marca 2007 r. skontaktowano się z władzami Wielkiej Brytanii i wezwano 
je do przedstawienia uwag odnośnie do oceny sprawy dokonanej przez Komisję w świetle 
mającego zastosowanie prawa wspólnotowego.

Władze Wielkiej Brytanii odpowiedziały pismem z dnia 4 czerwca 2007 r. Zauważyły one, że 
odniesienie do karty pobytu w przepisie 11 art. 2 rozporządzenia dotyczy karty wydawanej 
przez właściwe władze brytyjskie i zaznaczyły, że nie podzielają przedstawionej przez 
Komisję interpretacji art. 5 ust. 2 dyrektywy.

Obecnie oczywiste jest, że nie chodzi o stosowanie krajowego prawa brytyjskiego 
transponującego prawo wspólnotowe, a raczej o transpozycję przedmiotowej dyrektywy. 
Poruszony w niniejszej petycji problem zostanie uwzględniony w ramach całościowej analizy 
zgodności ustawodawstwa Wielkiej Brytanii z tą dyrektywą. Analiza zostanie sfinalizowana 
przed końcem 2008 r.


