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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0830/2006, adresată de Tobias King, de naţionalitate britanică, 
privind aplicarea Directivei CE 2004/38 de către Marea Britanie

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, cetăţean britanic care domiciliază în Belgia, împreună cu soţia sa, de naţionalitate 
turcă, consideră că Marea Britanie încalcă Directiva 2004/38 privind dreptul la liberă 
circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor 
acestora. Conform petiţionarului, deşi soţia sa deţine un permis valabil de şedere în Belgia, 
acesteia i se impune obţinerea unei vize de intrare cu ocazia deplasărilor în Marea Britanie. 
Petiţionarul susţine că, la prima vedere, Regulamentul britanic privind imigrarea pare în 
conformitate cu directiva CE, prevăzând scutirea de viză a posesorilor de permise de familie 
SEE sau de permise de şedere. Cu toate acestea, conform acestuia, cu ocazia aplicării acestei 
dispoziţii, Ministerul de Interne o interpretează ca permise de şedere în Marea Britanie, 
încălcând astfel Directiva 2004/38/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2007

Tobias King, un cetăţean britanic care îşi exercită dreptul la libera circulaţie şi stabilire a 
domiciliului în Belgia, reclamă faptul că autorităţile din Marea Britanie au obligat-o pe soţia 
sa de naţionalitate turcă să obţină o viză de intrare, în ciuda deţinerii de către aceasta a unui 
permis valabil de şedere în Belgia, eliberat în calitate de membru al familiei unui cetăţean al 
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Uniunii. În plus, viza nu se eliberează gratuit în cazul în care cetăţeanul Uniunii şi soţul/soţia 
acestuia călătoresc separat.

Articolul 18 din TCE prevede că fiecare cetăţean al Uniunii va avea dreptul la libera circulaţie 
şi stabilire a domiciliului pe teritoriul statelor membre, în conformitate cu limitele şi condiţiile 
prevăzute de acest Tratat şi de măsurile adoptate pentru aplicarea acestuia. Limitele şi 
condiţiile se găsesc în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe 
teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora.
În condiţiile directivei, membrii familiei unui cetăţean al Uniunii Europene, care provin din 
ţări terţe, au dreptul să îl însoţească sau să i se alăture în statul membru gazdă unde cetăţeanul 
Uniunii îşi exercită dreptul la libera circulaţie şi stabilire a domiciliului. 

Deşi statele membre nu sunt obligate de Regulamentul (CE) nr. 539/2001, precum Marea 
Britanie, şi pot, în cazul în care un cetăţean al Uniunii îşi exercită dreptul la libera circulaţie şi 
stabilire a domiciliului pe teritoriul acestora, să impună soţului/soţiei care este cetăţean al unei 
ţări terţe să obţină o viză de intrare, în conformitate cu legea naţională, articolul 5 alineatul (2) 
din directivă prevede că deţinerea unui permis valabil de şedere menţionat la articolul 10 al 
directivei scuteşte acei membrii de familie de cerinţa privind viza.

În vederea respectării respectivelor dispoziţii din directivă, Marea Britanie a adoptat 
Regulamentul privind imigrarea (Spaţiul Economic European) 2006.

Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul 2006 prevede că unei persoane care nu este 
cetăţean SEE trebuie să i se permită intrarea în Marea Britanie dacă este membru al familiei 
unui cetăţean SEE şi la sosire prezintă un paşaport valabil şi un permis de familie SEE, sau un 
permis de şedere sau un permis de şedere permanentă.

Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul 2006 pare să respecte articolul 5 alineatul (2) din 
directivă. Cu toate acestea, Consulatul britanic din Bruxelles şi centrul britanic SOLVIT au 
interpretat acest articol ca exceptând de la cerinţa obţinerii vizei numai posesorii de permise 
de şedere eliberate de autorităţile britanice relevante. 

În conformitate cu dispoziţiile articolului 5 alineatul (2) al Directivei, pentru a beneficia de 
scutirea de obţinere a vizei, este suficient ca membrii de familie să deţină un permis valabil de 
şedere eliberat în conformitate cu articolul 10 al Directivei. Această prevedere nu stabileşte 
nici o cerinţă privind limitarea acestei exceptări exclusiv cu privire la statul membru care a 
eliberat permisul de şedere. 
O interpretare a condiţiilor privind cerinţele de viză conform Directivei 2004/38/CE ca 
însemnând că un membru al familiei care deţine un permis de şedere eliberat în conformitate 
cu articolul 10 al Directivei este exceptat de la obţinerea vizei numai în statul membru care a 
emis acel permis de şedere ar adăuga acelei condiţii, astfel cum este formulată în directivă, o 
cerinţă privind „originea” permisului de şedere. Aceste cerinţe depăşesc dispoziţiile directivei 
şi reprezintă măsuri contrare acesteia.
Cu privire la taxele aplicate pentru o viză de intrare, articolul 5 alineatul (2) din directivă 
prevede că vizele de intrare se vor elibera cu titlu gratuit. Trebuie menţionat că vizele de 
intrare pentru membrii de familie ai unui cetăţean al Uniunii, care provin din ţări terţe, se 
eliberează cu titlu gratuit numai dacă acei membri de familie călătoresc în statul membru 
gazdă pentru însoţirea sau pentru a se alătura cetăţenilor Uniunii. Atunci când membrii de 
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familie călătoresc singuri, fără intenţia de a se alătura cetăţeanului Uniunii în statul membru 
gazdă, atunci directiva nu se aplică şi se poate aplica o taxă.

Domnul King a depus o plângere identică la serviciile Comisiei în 3 noiembrie 2006. 
Plângerea a fost înregistrată sub numărul de referinţă 2006/5043. Serviciile Comisiei au 
adresat o scrisoare autorităţilor britanice în 27 martie 2007, invitându-le să ne furnizeze 
observaţiile acestora privind problema permiselor de şedere exceptate de la cerinţa vizei, în 
termen de două luni de la primirea scrisorii.

4. Răspunsul suplimentar don partea Comisiei, primit la 17 iulie 2007

Conform celor indicate de Comisie în comunicarea anterioară adresată Parlamentului 
European privind petiţia în cauză, problemele ridicate de petiţionar au fost aduse în atenţia 
autorităţilor britanice la 27 martie 2007, acestea fiind invitate să formuleze observaţii privind 
evaluarea cazului de către Comisie având în vedere legislaţia comunitară în vigoare. 

Autorităţile britanice au răspuns prin scrisoarea din data de 4 iunie 2007 şi au subliniat faptul 
că trimiterea la un permis de şedere de la articolul 11 alineatul (2) din regulament se referă la 
un permis de şedere eliberat de autorităţile britanice relevante şi au subliniat faptul că nu 
împărtăşesc interpretarea Comisiei privind articolul 5 alineatul (2) din directivă. 

Este evident faptul că problema nu se referă la aplicarea legislaţiei naţionale britanice de 
transpunere a legislaţiei comunitare ci, mai degrabă, la transpunerea directivei. Problema la 
care se face referire în petiţie va fi luată în considerare în cadrul examinării complete a 
conformităţii legislaţiei britanice cu directiva, care va fi finalizată înainte de sfârşitul anului 
2008. 


