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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1307/2007, którą złożył Richard Willmer (Wielka Brytania) 
w sprawie odmowy żonie obywatela brytyjskiego, korzystającego z praw 
traktatowych we Włoszech, prawa do towarzyszenia jej mężowi w podróży 
do Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem brytyjskim mieszkającym we Włoszech. Posiada włoską 
kartę stałego pobytu. Poślubił obywatelkę rosyjską, której następnie wydano kartę stałego 
pobytu dla członka rodziny obywatela UE. Małżeństwo chciało udać się do Wielkiej Brytanii, 
aby spotkać się z ojcem składającego petycję, który obecnie mieszka poza EOG, a ostatnio 
przebywał z sześciotygodniową wizytą w Wielkiej Brytanii. Składającemu petycję wydawało 
się oczywiste, że zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE jego żona może towarzyszyć mu 
w nieprzekraczającej trzech miesięcy podróży do Wielkiej Brytanii, jeśli posiada ważny 
paszport rosyjski i włoską kartę stałego pobytu lub wyłącznie zaświadczenie zawarcia 
małżeństwa. Niestety Wielka Brytania nie czuje się związana przedmiotową dyrektywą: art. 2 
regulacji w sprawie imigracji (Immigration Regulations 2006/1003 - akt transponujący 
dyrektywę 2004/38/WE do ustawodawstwa Wielkiej Brytanii) sprzecznie z art. 10 dyrektywy 
stanowi, że kartą pobytu upoważniającą do wjazdu do Wielkiej Brytanii jest wyłącznie karta 
wydana przez władze Wielkiej Brytanii, a nie karta pobytu wydana przez inne państwo 
członkowskie. W związku z tym i w celu uniknięcia problemów, pomimo że wcześniej 
uważali, że jego żona nie potrzebuje żadnej wizy ani pozwolenia dla rodzin obywateli EOG, 
zaczęli starać się o wspomniane pozwolenie. Brytyjski wydział wiz udostępnił nowy 
formularz pozwolenia dla rodzin obywateli EOG, który wymaga jeszcze bardziej 
szczegółowej dokumentacji zarówno od obywatela EOG (takiej jak umowa o pracę, liczba 
godzin pracy w miesiącu, dochód całkowity itp.), jak i od członka rodziny (paszporty, które 
utraciły ważność w ciągu ostatnich dziesięciu lat, wyciąg z rejestru osób skazanych, nazwiska 
i daty urodzenia rodziców itp.) Zamieszczono również wzmiankę, że od członka rodziny 
można także wymagać dostarczenia danych biometrycznych (odciski palców). Wymogi te 
wykraczają w dużym stopniu poza to, co przewiduje przedmiotowa dyrektywa, 
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i w rozumieniu składającego petycję jedynymi dokumentami, których można wymagać, są 
jego ważny paszport, ważny paszport jego żony i zaświadczenie zawarcia małżeństwa. 
(Należy zauważyć, że ze względu na to, iż procedury zajęły dużo czasu, ojciec składającego 
petycję opuścił w międzyczasie Wielką Brytanię). Ostatecznie władze brytyjskie uznały, że 
jego żona otrzymałaby zezwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii bez pozwolenia dla rodzin 
obywateli EOG, gdyby była w stanie udowodnić, że jest członkiem rodziny obywatela EOG, 
i że pozwolenie służyło raczej jako gwarancja dla przewoźnika, że jego żonie nie odmówi się 
wjazdu, niż jakiemukolwiek innemu celowi, co dla składającego petycję jest absurdalnym 
powodem wymagania wizy. Składający petycję skontaktował się zarówno z centrum Solvit 
we Włoszech, jak i w Wielkiej Brytanii. Włoski Solvit odpowiedział, po skonsultowaniu się 
z Solvitem brytyjskim, że składający petycję nie jest objęty zakresem dyrektywy, ponieważ 
jest obywatelem brytyjskim powracającym do Wielkiej Brytanii w celu odbycia wizyty, 
podczas gdy Solvit brytyjski uznał, że jego żona musi ubiegać się o wizę brytyjską na mocy 
brytyjskiego prawa krajowego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję, obywatel brytyjski mieszkający we Włoszech z żoną, obywatelką Rosji, 
twierdzi, że Wielka Brytania naruszyła dyrektywę 2004/38/WE, wymagając od żony 
składającego petycję uzyskania wizy wjazdowej i przedstawienia szeregu dokumentów 
poświadczających. Twierdzi też, że kiedy chciał udać się z żoną do Wielkiej Brytanii, linie 
lotnicze poinformowały go, że odmówią im wejścia na pokład, ponieważ włoska straż 
graniczna nie zezwoli jego żonie na wyjazd do Wielkiej Brytanii bez wizy.

Zgodnie z prawem wspólnotowym kiedy obywatele UE korzystają z prawa do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu w przyjmującym państwie członkowskim, członkowie ich rodzin 
będący obywatelami krajów trzecich mają prawo towarzyszyć im lub dołączyć do nich 
i uzyskać w tym celu wizę wjazdową. Prawa te są nabywane wyłącznie w związku z więziami 
rodzinnymi z obywatelem UE.

Mimo że członkowie rodzin będący obywatelami krajów trzecich mogą być zobowiązani do 
posiadania wizy wjazdowej, art. 5 ust. 2 dyrektywy stanowi, że przyjmujące państwo 
członkowskie musi przyznać takim osobom wszelkie ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych 
wiz. Wizy takie są wydawane nieodpłatnie, tak szybko jak to jest możliwe oraz na podstawie 
procedury przyśpieszonej. 

Ponadto zgodnie z art. 10 dyrektywy posiadanie ważnej karty pobytowej zwalnia takich 
członków rodzin z wymogu posiadania wizy.

Aby spełnić wspomniane przepisy dyrektywy, Wielka Brytania przyjęła regulacje w sprawie 
imigracji (Europejski Obszar Gospodarczy) w 2006 r. Regulacja 11 ust. 2 z 2006 r. stanowi,
że osoba niebędąca obywatelem EOG musi być wpuszczona na terytorium Wielkiej Brytanii, 
jeżeli jest członkiem rodziny obywatela EOG i przedstawi przy wjeździe ważny paszport 
i zezwolenie rodzinne EOG, kartę pobytową lub kartę stałego pobytu.
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Wydaje się, że regulacja 11 ust. 2 jest zgodna z art. 5 ust. 2 dyrektywy. Jednak najwyraźniej 
zgodnie z interpretacją stosowaną przez władze brytyjskie z wymogu posiadania wizy są 
zwolnieni jedynie posiadacze kart pobytowych wydanych przez właściwe władze brytyjskie. 

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 ust. 2 dyrektywy samo posiadanie ważnej karty 
pobytowej, wydanej zgodnie z art. 10 dyrektywy, zwalnia członków rodziny z wymogu 
posiadania wizy. Zapis ten nie jest ograniczony do państwa członkowskiego, które wydało 
kartę pobytową. Wymóg taki wykracza poza przepisy dyrektywy.

Co się tyczy dokumentów poświadczających, jako że prawo członków rodzin będących 
obywatelami krajów trzecich do otrzymania wizy wjazdowej jest nabywane wyłącznie 
w związku z więziami rodzinnymi, państwa członkowskie mogą jedynie nakładać na nich 
wymóg przedstawienia dokumentów poświadczających tożsamość i więzi rodzinne 
z obywatelem UE.

Komisja otrzymała szereg identycznych skarg, w tym skargę składającego petycję, i w dniu 
27 marca 2007 r. skontaktowała się w tej sprawie z władzami brytyjskimi. W dniu 4 czerwca 
2007 r. władze brytyjskie odpowiedziały, informując że nie podzielają przedstawionej przez 
Komisję interpretacji art. 5 ust. 2 dyrektywy i stwierdzając, że dokumenty poświadczające 
pomagają personelowi ambasady zweryfikować informacje przedstawione przez 
wnioskodawców i przetwarzać wnioski jak najszybciej i najefektywniej. Odpowiedź 
potwierdziła, że nie istnieje wymóg prawny dotyczący przedkładania tych dokumentów 
poświadczających, jako że zezwolenie rodzinne EOG musi być wydane, jeżeli funkcjonariusz 
odpowiedzialny za kwestie wjazdu jest przekonany, że spełniono wymogi określone 
w regulacji 12 z regulacji z 2006 r. Argument ten nie jest w pełni przekonujący i Komisja 
planuje zająć się tym problemem w ramach trwającej kontroli zgodności ustawodawstwa 
brytyjskiego z dyrektywą.

Skarga składającego petycję została oficjalnie zarejestrowana pod nr. referencyjnym 
2008/4161 w lutym 2008 r.

Co się tyczy odmowy wyjazdu do Wielkiej Brytanii, udzielonej przez władze włoskie żonie 
składającego petycję, art. 4 ust. 1 dyrektywy zobowiązuje władze włoskie do umożliwienia 
członkom rodziny będącymi obywatelami krajów trzecich podróżującym z obywatelem UE 
do przyjmującego państwa członkowskiego lub dołączającym do niego opuszczenia ich 
terytorium pod warunkiem posiadania ważnego paszportu. W tym kontekście nie wolno 
ograniczać tego prawa, nawet jeżeli władze krajowe są zdania, że członek rodziny nie posiada 
wizy wymaganej w celu wjazdu na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego.


