
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 10 
października 2012 r. — Minister voor Immigratie, 

Integratie en Asiel i O, druga strona postępowania: B 

(Sprawa C-456/12) 

(2013/C 26/33) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Raad van State 
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Pytania prejudycjalne 

[…] 

1) Czy dyrektywę 2004/38/ WE ( 1 ) Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania 
się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmienia
jącą rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającą dyrek
tywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG i 93/96/EWG należy stosować przez analogię 
w odniesieniu do przesłanek prawa do swobodnego prze
mieszczania się członków rodziny obywatela Unii, którzy 
mają obywatelstwo państwa trzeciego, tak jak w wyrokach 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C 
370/90 Singh ( 2 ) i w sprawie C 291/05 Eind ( 3 ), w sytuacji 
gdy obywatel Unii wraca do państwa członkowskiego, 
którego obywatelstwo posiada, po tym jak przebywał w 
innym państwie członkowskim w ramach art. 21 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jako 
odbiorca usług w rozumieniu art. 56 tego traktatu? 

2) Jeśli tak, czy wymagane jest, by pobyt obywatela Unii w 
innym państwie członkowskim miał określony minimalny 
czas trwania, aby po powrocie obywatela Unii do państwa 
członkowskiego, którego obywatelstwo posiada, członkowi 
jego rodziny mającemu obywatelstwo państwa trzeciego 
przysługiwało prawo pobytu w tym państwie członkow
skim? 

3) Jeśli tak, czy wymóg ten może być spełniony także wtedy, 
gdy w rachubę nie wchodzi nieprzerwany pobyt, lecz pobyt 
o pewnej częstotliwości, na przykład co tydzień w week
endy lub w formie regularnych odwiedzin? 

[…] 

4) Czy ewentualne uprawnienie członka rodziny mającego 
obywatelstwo państwa trzeciego do prawa pobytu wywo
dzonego z prawa Unii wygasa wskutek upływu czasu 
między powrotem obywatela Unii do państwa członkow
skiego, którego obywatelstwo posiada, a dołączeniem do 

niego w tym państwie członkowskim członka rodziny z 
państwa trzeciego w takich okolicznościach jak w niniejszej 
sprawie? 

( 1 ) Dz.U. L 158, s. 77. 
( 2 ) Wyrok z dnia 7 lipca 1992 r., Rec. s. I 4265. 
( 3 ) Wyrok z dnia 11 grudnia 2007 r., Zb.Orz. s. I 10719. 
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1) […] 

Czy obywatel państwa trzeciego, który jest członkiem 
rodziny obywatela Unii mającego miejsce zamieszkania w 
państwie członkowskim, którego obywatelstwo posiada, ale 
pracującego w innym państwie członkowskim na rzecz 
pracodawcy mającego siedzibę w tym innym państwie 
członkowskim, w okolicznościach takich jak w postępo
waniu głównym może wywodzić prawo pobytu z prawa 
Unii? 

2) […] 

Czy obywatel państwa trzeciego, który jest członkiem 
rodziny obywatela Unii mającego miejsce zamieszkania w 
państwie członkowskim, którego obywatelstwo posiada, ale 
w ramach swojej działalności na rzecz pracodawcy mają
cego siedzibę w tym samym państwie członkowskim dojeż
dżającego do innego państwa członkowskiego, w okoliczno 
ściach takich jak w postępowaniu głównym może wywodzić 
prawo pobytu z prawa Unii? 
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