
5. Zważywszy,

— że art. 6 ust. 2 i 5 OLW (2) zawiera uregulowanie, które
stawia na równi z obywatelami niderlandzkimi osoby,
które nie posiadają obywatelstwa niderlandzkiego, lecz
które mają niderlandzkie zezwolenie na pobyt na czas
nieokreślony

oraz

— że w przypadku tej grupy osób uregulowanie to
prowadzi do tego, iż należy odmówić przekazania, gdy
europejski nakaz aresztowania dotyczy wykonania
nieodwołalnej kary pozbawienia wolności,

przepisy art. 6 ust. 2 i 5 OLW skutkują dyskryminacją zakazaną
przez art. 12 WE, gdyż wspomniane postawienie na równi nie
obowiązuje w odniesieniu do obywateli innych państw człon-
kowskich, którym przysługuje prawo pobytu na podstawie
art. 18 ust. 1 WE, którzy nie utracą tego prawa pobytu na
skutek nałożonej na nich nieodwołalnej kary pozbawienia
wolności, ale którzy nie dysponują niderlandzkim zezwoleniem
na pobyt na czas nieokreślony?

(1) Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wyda-
wania osób między państwami członkowskimi (Dz.U. L 190, s. 1).

(2) Overleveringswet (Staatsblad 2004, 195 z późn. zm.).
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Pytania prejudycjalne

1) Czy dyrektywa 2004/38/WE (1) zezwala państwu członkow-
skiemu na wprowadzenie ogólnego wymogu, zgodnie z
którym małżonek obywatela Unii, będący obywatelem
państwa trzeciego musi zgodnie z prawem zamieszkiwać
w innym państwie członkowskim przed przybyciem do przy-
jmującego państwa członkowskiego, aby móc korzystać z
uregulowań dyrektywy 2004/38/WE?

2) Czy art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE obejmuje swym
zakresem stosowania obywatela państwa trzeciego, który:

(i) jest małżonkiem obywatela Unii zamieszkującego w
przyjmującym państwie członkowskim i spełniającego
warunki wymienione w art. 7 ust. 1 lit. a), b) lub c) oraz

(ii) przebywa wówczas w przyjmującym państwie członkow-
skim z obywatelem Unii jako swym małżonkiem, bez
względu na to kiedy i gdzie małżeństwo zostało zawarte
lub kiedy i jak obywatel państwa trzeciego przybył do
przyjmującego państwa członkowskiego?

3) W przypadku odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie,
czy art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE obejmuje swym
zakresem stosowania małżonka obywatela Unii, będącego
obywatelem państwa trzeciego, który:

(i) jest małżonkiem obywatela Unii zamieszkującego w
przyjmującym państwie członkowskim i spełniającego
warunki wymienione w art. 7 ust. 1 lit. a), b) lub c) oraz

(ii) przebywa w przyjmującym państwie członkowskim z
obywatelem Unii jako swym małżonkiem

(iii) przybył do przyjmującego państwa członkowskiego
niezależnie od obywatela Unii

(iv) następnie zawarł związek małżeński z obywatelem Unii
w przyjmującym państwie członkowskim?

(1) Dz. U. L 158, str. 77.
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