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 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1307/2007, внесена от Richard Willmer, с британско 
гражданство, относно отказ на правото на съпругата на британски 
гражданин, упражняващ правата си по Договора в  Италия, да 
придружи съпруга си в Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е британски гражданин, който живее в Италия. Той притежава 
карта за пребиваване в Италия. Оженил се е за руска гражданка, на която е издадена 
карта за пребиваване като член на семейството на гражданин на ЕС. Те са искали да 
пътуват до Обединеното кралство, за да се срещнат с бащата на вносителя на 
петицията, който понастоящем живее извън Европейското икономическо пространство 
и наскоро е бил на посещение в Обединеното кралство за шест седмици. Вносителят на 
петицията счита, че съгласно Директива 2004/38/EО неговата съпруга може да го 
придружи в Обединеното кралство и да остане там в срок до три месеца, ако носи със 
себе си валидния си руски паспорт и картата си за пребиваване в Италия или само 
свидетелството им за граждански брак. За съжаление органите в Обединеното кралство 
не смятат, че са задължени да изпълняват разпоредбите директивата: член 2 от 
Имиграционните правила 2006/1003 (транспонираната в Обединеното кралство
Директива 2004/38/EО) в нарушение на член 10 от директивата постановява, че 
единствената карта, валидна за влизане в Обединеното кралство, е картата, издадена от 
органите на Обединеното кралство, а не карта за пребиваване, издадена от друга 
държава-членка. Предвид това и за да избегнат всякакви проблеми, въпреки че 
предварително са знаели, че неговата съпруга не е имала нужда от виза или 
разрешително за членове на семейство на гражданин от ЕИП, те все пак са 
кандидатствали за последното. Визовата служба на Обединеното кралство им дава нов 
формуляр за разрешително за членове на семейството на гражданин от ЕИП и изисква 
още по-подробна документация както от гражданина на ЕИП (като например договор 
за работа, часове работно време на месец, общ доход и т.н.), така и от члена на 
семейството (паспорти с изтекъл срок от последните 10 години, свидетелство за 
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съдимост, имена и дати на раждане на двамата родители и т.н.). Също така се 
споменава, че може да се наложи членът на семейството да предостави биометрични 
данни (пръстови отпечатъци). Тези изисквания надвишават твърде много онова, което е 
посочено в директивата, и според вносителя на петицията единствените документи, 
които могат да бъдат изисквани, са неговият валиден паспорт, валидният паспорт на 
неговата съпруга и свидетелството им за граждански брак. (Трябва да се отбележи, че 
междувременно, тъй като тези процедури отнемат дълго време, бащата на вносителя на 
петицията е напуснал Обединеното кралство). В крайна сметка британските органи 
приемат, че неговата съпруга може получи разрешение за влизане в Обединеното 
кралство, без разрешителното за членове на семейството на гражданин от ЕИП, при 
условие че може да докаже, че е съпруга на гражданин на ЕИП и че разрешението би 
послужило по-скоро като гаранция за преносителя, че няма да бъде отказан достъп на 
съпругата му, а не за нещо друго, което е абсурдна причина за кандидатстване за виза. 
Вносителят на петицията се е свързал с мрежата Солвит в Италия и Солвит в 
Обединеното кралство. Солвит в Италия му е изпратила отговор, след консултации със 
Солвит в Обединеното кралство, според която неговият случай не се обхваща от 
разпоредбите на директивата, тъй като той е британски гражданин, завръщащ се в 
Обединеното кралство на посещение, докато Солвит в Обединеното кралство настоява, 
че неговата съпруга трябва да кандидатства за виза според националното 
законодателство на Обединеното кралство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията, гражданин на Обединеното кралство, пребиваващ в Италия, 
и неговата съпруга с руско гражданство, твърдят, че Обединеното кралство е нарушило 
Директива 2004/38/EО, като изисква от нея получаването на виза за влизане в страната 
и различни придружаващи документи. Също така вносителят на петицията се оплаква, 
че когато е искал да пътува в Обединеното кралство със съпругата си, авиолиниите са 
ги уведомили, че няма да им бъде разрешено да се качат на самолета, тъй като 
италианската гранична полиция няма да позволи на съпругата му да пътува за 
Обединеното кралство без виза.

Съгласно правото на Общността, когато гражданин на ЕС упражнява правото си на 
свободно движение и пребиваване в приемаща държава-членка, членовете на тяхното 
семейство, които са граждани на трети страни, имат правото да ги придружават или да 
заминат при тях и за тази цел - да получат входна виза. Тези права произтичат 
единствено от семейните отношения с гражданин на ЕС.

Въпреки че е възможно да се изисква такива граждани на трети страни, които са 
членове на семейство на гражданин на ЕС, да получат виза за влизане в приемащата 
държава-членка, член 5, параграф 2 от Директивата предвижда приемащата държава-
членка да им предостави всички улеснения за получаване на визата. Тези визи се 
издават безплатно и възможно най-бързо по ускорена процедура.
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Притежаването на валидна карта за пребиваване съгласно член 10 от Директивата 
освобождава такива членове на семейството от изискването за виза.

За да се съобрази с тези разпоредби на директивата, Обединеното кралство прие 
Имиграционни правила за 2006 г. (Европейско икономическо пространство). Съгласно 
член 11, точка 2 от правилата за 2006 г. всяко лице, което не е гражданин на страните
от ЕИП, трябва да бъде допуснато в границите на Обединеното кралство, ако е член на 
семейството на лице, което е гражданин на страните от ЕИП и при пристигането си 
представи валиден паспорт и разрешително за пребиваване на член на семейството на 
гражданин на ЕИП, карта за пребиваване или карта за постоянно пребиваване.

На пръв поглед член 11, точка 2 от правилата за 2006 г. съответства на разпоредбите на
член 5, параграф 2 от директивата. Но според тълкуванието на този член от страна на 
британските власти, само притежателите на карти за пребиваване, издадени от 
съответните органи на 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 не се ограничава до държавата-членка, която е издала картата. Такова 
изискване излиза извън разпоредбите на директивата.

Що се отнася до придружаващите документи, тъй като правото на гражданин на трета 
страна - член на семейството на гражданин на ЕС да получи входна виза произтича 
единствено от семейните отношения, държавата-членка може да изиска от него да 
представи единствено документ, удостоверяващ неговата самоличност и семейните му
отношения с гражданина на ЕС.

Комисията е получила няколко еднакви жалби, включително и тази на вносителя на 
петицията, и се е свързала с органите на Обединеното кралство във връзка с този 
въпрос на 27 март 2007 г. Органите на Обединеното кралство отговориха на 4 юни 2007 
г., като ни уведомиха, че не споделят тълкуването на Комисията на член 5, параграф 2
от директивата и заявиха, че придружаващите документи помагат на персонала в 
посолството да провери информацията, представена от кандидатите за виза и да 
обработи молбите възможно най-бързо и ефективно. Отговорът потвърждава, че няма 
законови изисквания за предоставяне на тези придружаващи документи, тъй като 
разрешителното на член на семейството на гражданин на ЕИП трябва да се издаде,
когато служителят, който отговаря за разрешението за влизане се увери, че 
изискванията на член 12 от правилата за 2006 г. са спазени. Този аргумент не е напълно 
убедителен и Комисията предвижда да разгледа този въпрос в рамките на текущата
проверка за съответствие на законодателството на Обединеното кралство с 
директивата.

Жалбата на вносителя на петицията е официално регистрирана през февруари 2008 г. 
под номер 2008/4161.

По отношение на отказа на италианските власти да пуснат съпругата на вносителя на 
петицията да пътува за Обединеното кралство, член 4, параграф 1 от директивата 
задължава италианските власти да пуснат гражданин на трета страна, който е член на 
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семейството на гражданин на ЕС, да пътува с въпросния гражданин в приемаща 
държава-членка или да го посети там, когато притежава валиден паспорт. В тази 
връзка, не се разрешава ограничаването на това право дори когато националните 
органи считат, че въпросният член на семейство не притежава необходимата виза за 
влизане в приемащата държава-членка.


