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Dotyczy: Petycji 0242/2007, którą złożył Lars Evan Jørgensen (Dania) w sprawie 
problemów z duńskim urzędem ds. imigrantów

1. Streszczenie petycji

Autor petycji mieszka w Malmø (Szwecja) z narzeczoną pochodzącą z Brazylii, która posiada 
prawo stałego pobytu w Szwecji. Narzeczona otrzymała propozycję pracy w Kopenhadze, 
jednak władze duńskie odmawiają wydania jej pozwolenia na pracę zwracając uwagę na jej 
wiek (23 lata) oraz fakt, że mieszka ona na stałe w Szwecji. Ponieważ duński urząd 
ds. imigrantów, do którego autor petycji zwrócił się już niezliczoną ilość razy, nie udzielił 
w tej sprawie możliwego do przyjęcia uzasadnienia odmowy, autor petycji zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zajęcie się sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Składający petycję obywatel duński, który mieszka w Szwecji z małżonką pochodzącą 
z Brazylii, twierdzi, że władze Danii niewłaściwie rozpatrzyły wniosek jego żony o udzielenie 
pozwolenia na pracę.

Zgodnie z art. 18 traktatu WE każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
ograniczeń i warunków ustanowionych w traktacie i środkach przyjętych w celu jego 
wykonania. Właściwe ograniczenia i warunki określono w dyrektywie 2004/38/WE 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium państw członkowskich.
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE dyrektywę stosuje się jedynie w odniesieniu do 
obywateli Unii, którzy przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub przebywają 
w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie, którego są obywatelami, oraz do 
członków ich rodziny, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają. 

Jak potwierdził składający petycję, jego żona korzysta z praw wynikających z tej dyrektywy 
w Szwecji. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku Danii, państwa członkowskiego, 
którego składający petycję jest obywatelem, lecz w którym nie mieszka.

Obywatele UE mieszkający w państwie członkowskim, którego są obywatelami, nie mogą 
korzystać z praw przyznanych obywatelom UE, którzy skorzystali ze wspomnianego prawa 
i przenieśli się do innego państwa członkowskiego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
rozszerzył jednak to korzystne traktowanie również na tych obywateli UE, którzy wracają do 
państwa członkowskiego pochodzenia po skorzystaniu z przysługującego im prawa i po 
okresie zamieszkiwania w innym państwie członkowskim1, oraz na tych obywateli Unii, 
którzy skorzystali z praw gwarantowanych w traktacie w innym państwie członkowskim, 
w którym jednak nie mieszkali2 (na przykład świadczyli usługi w innym państwie 
członkowskim, lecz w nim nie mieszkali).

Nic nie wskazuje na to, by składający petycję mógł korzystać z ochrony przewidzianej 
w prawie wspólnotowym i dotyczącej prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu 
w odniesieniu do Danii.

Z uwagi na brak właściwego prawa wspólnotowego ustanowienie przepisów dotyczących 
prawa członków rodzin pochodzących z krajów trzecich do pracy i zamieszkiwania w Danii, 
gdy obywatel Danii zamieszkuje w innym państwie członkowskim, pozostaje wyłącznie 
w gestii Danii.

Co się tyczy duńskiego wymogu, zgodnie z którym pochodząca z Brazylii żona musi złożyć 
wniosek o pozwolenie na pracę i pobyt w Danii, w orzecznictwie3 Trybunału potwierdzono, 
że prawo wspólnotowe nie przyznaje członkowi rodziny pochodzącemu z państwa trzeciego 
prawa podejmowania działalności jako osoba zatrudniona w państwie członkowskim innym 
niż to, w którym jego małżonek będący obywatelem UE wykonuje działalność jako osoba 
zatrudniona, korzystając z prawa swobodnego przemieszczania się.

                                               
1 Wyroki Trybunału: z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie C-370/90 Singh (Zb.Orz. 1992, 

s. I-4265) i z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-291/05 Eind (Zb.Orz. 2007, s. I-
10719).

2 Wyrok Trybunału z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C-60/00 Carpenter (Zb.Orz. 2002, 
s. I-6279).

3 Wyrok Trybunału z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie C-10/05 Mattern i Cikotic
(Zb.Orz. 2006, s. I-3145).


