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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia 1307/2007, adresată de Richard Willmer, de naţionalitate britanică, 
privind refuzul drepturilor soţiei unui cetăţean britanic, care exercită în 
Italia drepturi înscrise în tratat, de a-şi însoţi soţul în Regatul Unit

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este un cetăţean britanic care locuieşte în Italia. Acesta deţine un card de reşedinţă 
italian. Petiţionarul s-a căsătorit cu o cetăţeană rusă, iar soţia sa a primit un card de reşedinţă 
pentru un membru de familie al unui cetăţean UE. Aceştia au dorit să călătorească în Regatul 
Unit pentru a-l întâlni pe tatăl petiţionarului, care locuieşte acum în afara SEE şi care a fost 
recent în Regatul Unit pentru o vizită de şase săptămâni. Petiţionarului i se părea clar ca, în 
conformitate cu Directiva 2004/38/CE, soţia sa să îl însoţească în Regatul Unit pentru o 
perioadă de până la  trei luni, fiind în posesia paşaportului său rusesc şi a cardului de reşedinţă 
italian, sau doar în baza certificatului de căsătorie. Din nefericire, directiva nu este obligatorie 
din punct de vedere juridic pentru Regatul Unit:  articolul 2 din Legea privind imigrarea 
2006/1003 (transpunerea în Regatul Unit a Directivei 2004/38/CE), încălcând articolul 10 din 
directivă, stipulează că singurul card de reşedinţă valabil pentru intrarea în Regatul Unit este 
cel emis de către autorităţile britanice şi nu cardul de reşedinţă emis de orice stat membru. 
Având în vedere cele menţionate mai sus şi pentru a evita orice probleme, deşi au realizat 
dinainte că soţia sa nu avea nevoie de viză sau de un nou permis SEE pentru membru de 
familie, cei doi au început să depună cereri pentru acesta din urmă. Serviciul de vize pentru 
Regatul Unit a eliberat un nou formular de permis SEE pentru membrii de familie, care 
solicită o documentaţie şi mai amănunţită atât din partea SEE Naţional (precum contractul de 
muncă, numărul de ore lucrate, venitul total, etc.), cât şi din partea membrului de familie 
(paşapoartele expirate din ultimii zece ani, caziere, nume şi date de naştere ale ambilor părinţi 
etc.). Se menţionează, de asemenea, că membrilor familiei li se poate cere să furnizeze date 
biometrice (amprente). Aceste solicitări depăşesc cu mult cerinţele directivei, iar petiţionarul 
consideră că singurele documente care îi pot fi solicitate sunt paşaportul său valabil, 
paşaportul valabil al soţiei şi certificatul de căsătorie. (A se avea în vedere că, între timp, 
deoarece toate aceste proceduri au durat foarte mult, tatăl său a părăsit Regatul Unit). În 
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sfârşit, autorităţile britanice au recunoscut că soţia acestuia poate intra în Regatul Unit fără 
permis SEE de membru de familie, dacă poate dovedi că este membru de familie al unui 
cetățean SEE și că permisul este mai mult o garanţie a faptului că soţiei sale nu i se va refuza 
admiterea, ceea ce constituie un motiv absurd de solicitare a vizei. Petiţionarul a contactat atât 
Solvit Italia, cât şi Solvit din Regatul Unit. Italia i-a răspuns, după ce a consultat Solvit-ul din 
Regatul Unit, cum că acesta nu se încadrează în domeniul de aplicare a directivei, deoarece 
este un cetăţean britanic care revine în Regatul Unit în vizită, în timp ce Solvit din Regatul 
Unit insistă că soţia sa trebuie să aplice pentru o viză în temeiul legislaţiei britanice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 05.05.08. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionarul, un cetăţean britanic care locuieşte în Italia cu soţia sa de naţionalitate rusă, 
pretind că Regatul Unit a încălcat Directiva 2004/38/EC prin solicitarea obţinerii unei vize de 
intrare şi prezentarea unui număr de documente justificative pentru soţia sa. El reclamă de 
asemenea că în momentul în care a dorit să călătorească în Regat cu soţia sa, compania de 
transport aerian i-a informat ca vor fi refuzaţi la îmbarcare deoarece Poliţia de Frontieră 
Italiană nu îi va permite soţiei să călătorească în Regatul Unit fără viză.

Sub incidenţa legislaţiei comunitare, dacă cetăţenii UE îşi exercită dreptul de deplasare şi 
locuiesc liber în statul membru gazdă, membrii familiei ţării terţe au dreptul de a-i acompania 
sau însoţi acolo şi să obţină o viză de intrare în acest scop.  Aceste drepturi derivă din 
legăturile familiale cu cetăţenii UE.

Deşi membrilor de familie SEE li se poate cere o viză de intrare, Articolul 5 alineatul (2) al 
Directivei prevede că statul membru gazdă trebuie să le acorde fiecare facilitate privind 
obţinerea vizelor necesare.  Astfel de vize vor emise gratis cât de curând posibil şi în temeiul 
unei proceduri accelerate. 

Mai mult, posesia unui permis de şedere valid conform Articolului 10 al Directivei scuteşte 
astfel de membri de familie privind cerinţa vizei.

Pentru a fi în conformitate cu acele prevederi ale Directivei, Regatul Unit a adus în discuţie 
Regulamentul privind imigrarea (Spaţiul Economic European) 2006. Regulamentul 11 
alineatul (2) al Regulamentului 2006 prevede că o persoană care nu este cetăţean al SEE 
trebuie admisă în Regatul Unit dacă persoana în cauză este membru de familie al unui 
cetăţean SEE şi deţine la sosire un paşaport valid şi un permis SEE de membru de familie, un 
card de reşedinţă sau un card de reşedinţă permanent.

Regulamentul 11 alineatul (2) pare să fie în conformitate cu Articolul 5 alineatul (2) al 
Directivei. Cu toate acestea, autorităţile Regatului Unit par să interpreteze acest Regulament 
ca scutind de cerinţa vizei doar pe deţinătorii cardului de reşedinţă emis de către autorităţile 
relevant ale Regatului Unit.  

Conform termenilor Articolului 5 alineatul (2) al Directivei, pentru a fi scutit de la cerinţa 
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vizei, este suficient ca membrii de familie să posede un card de reşedinţă valid emis în 
conformitate cu Articolul 10 al Directivei. Această prevedere nu se limitează doar la statele 
membre care au emis cardul de reşedinţă. O astfel de cerinţă excede prevederile Directivei.

Privind documentele justificative, pentru ca membrii de familie din ţara terţă să aibă dreptul 
de a obţine o viză de intrare ce derivă doar din legăturile familiale, statele membre le pot 
solicita să prezinte documente care atestă identitatea lor şi legătura familiale cu cetăţenii UE.

Comisia a primit câteva plângeri similare, inclusiv una din partea petiţionarului, şi a contactat 
autorităţile britanice privind această chestiune pe 27 martie 2007. Autorităţile britanice au 
răspuns pe 4 iunie 2007 informând Comisia că nu sunt de acord cu interpretarea dată de 
Comisie Articolului 5 alineatul 2() al Directivei şi au susţinut că documentele justificative 
ajută personalul ambasadei să verifice informaţiile furnizate de către aplicanţi şi să proceseze 
aplcaţiile pe cât de repede şi eficient posibil. Răspunsul a confirmat faptul că nu există o 
cereri legale privind furnizarea acestor documente intrucât permisul SEE de familie trebuie 
emis dacă Ofiţerul Vamal este mulţumit dacă sunt îndeplinite cerinţele Regulamentului 12 ale 
Regulamentelor 2006. Acest argument nu este pe deplin convingător şi Comisia vizează 
adresarea problemei în cadrul reţelei permanente de verificare a conformităţii legislaţiei 
Regatului Unit cu Directiva.

Plângerea petiţionarului a fost înregistrată oficial cu nr. de referinţă 2008/4164  în februarie 
2008.

Cu privire la refuzul autorităţilor italiene de a permite călătoria soţiei petiţionarului în Regatul 
Unit, Articolul 4 alineatul (1) al Directivei obligă autorităţile italiene să acorde membrilor de 
familie din ţara terţă călătoria cu un cetăţean UE în statele membre gazdă sau acompanierea 
acestuia/acesteia privind părăsirea teritoriului acestora cu un paşaport valid. În acest sens, nu 
se permite restricţionarea acestui drept chiar şi când autorităţile naţionale consideră că 
membrul de familie în cauză nu are nevoie de viză pentru a intra în statele membre gazdă.


