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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Frank Semmig, német állampolgár, által benyújtott 0007/2005 sz. petíció, a Nagy-
Britanniában és Németországban tartózkodási engedéllyel rendelkező nem EU-
állampolgárok írországi beutazását érintő bonyolult eljárásokról

1. A petíció összefoglalása

A kérelmező, aki német, Nagy-Britanniában él orosz feleségével, ahol mindkettőjük állandó 
lakóhellyel rendelkezik. Felesége németországi tartózkodási engedéllyel is rendelkezik. 
Sérelmezi a nehézségeket, melyekkel felesége írországi beutazásai során szembesül, amikor 
férjét hosszabb üzleti útjaira elkíséri. A petíció benyújtója szerint feleségének minden egyes 
alkalommal eseti vízumot kell kérelmeznie Londonban, és ott is kell átvennie. A petíció 
benyújtója úgy érzi, hogy mozgási szabadságában is korlátozzák, mivel felesége minden 
vízumkérelme alkalmával nyilatkoznia kell személyes és vagyoni helyzetéről, illetve részletes 
útitervéről, amit alaposan le is ellenőriznek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2005. május 12-én. A Bizottságtól tájékoztatást kértek (Eljárási 
Szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése).

3. A Bizottság közleménye, beérkezett 2006. február 3-án.

Tények

A kérelmező német állampolgár, aki orosz állampolgár feleségével Nagy-Britanniában él, 
ahol mindkettőjük állandó lakóhellyel rendelkezik. A kérelmező, aki gyakran utazik üzleti 
útra Írországba, sérelmezi, hogy minden egyes alkalommal vízumot kell kiváltania felesége 
számára, hogy az elkísérhesse, s a vízum megszerzése egy hétbe telik. Hat vagy hét egyéni 
vízumkérelem után az ír nagykövetség a következő kérelmet már Dublinba továbbítja, s ennek 
az átfutási ideje hat-nyolc hét. Azt állítja, hogy nem tud többszöri beutazásra alkalmas 
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vízumot kérni felesége számára az ír követségen, mert ez legalább nyolc hetet venne igénybe. 

A petíció benyújtója csodálkozását fejezi ki afölött, hogy Svájc, amely nem tagja az Európai 
Uniónak, lehetővé teszi a valamely uniós tagállamban tartózkodási engedéllyel rendelkező 
nem uniós állampolgárok számára, hogy vízum nélkül az országba léphessenek, míg Írország 
ezt nem engedélyezi. 

- Megítélése szerint Írország megsérti a mozgás szabadságára vonatkozó kötelezettségeket, 
mivel személyes és pénzügyi adatok, az útiterv, és a szállodai szobafoglalás nyilvánosságra 
hozatalára kötelezi, amikor felesége számára vízumért folyamodik.

- Sérelmezi, hogy a londoni ír nagykövetség telefonon ellenőrzi, hogy valóban abban a 
szállodában tartózkodnak-e, amelyben szállást foglaltak. Megítélése szerint nem köteles ezt az 
információt az említett nagykövetség tudomására hozni.

- Megítélése szerint az a tény, hogy felesége köteles olyan vízumért folyamodni, amelynek 
megszerzése ilyen hosszú időbe telik, megkülönböztetést jelent feleségével szemben annak 
orosz állampolgár volta miatt. 

Jogi szempontból

Vízumkötelezettség

A szabad mozgásra és tartózkodásra vonatkozóan alkalmazandó közösségi jog alapján a 
tagállamoknak meg kell engedniük az uniós állampolgároknak a területükre való belépést 
érvényes tartózkodási engedély vagy útlevél egyszerű felmutatása ellenében. Azoknak a 
családtagoknak az esetében, akik maguk nem uniós állampolgárok, állampolgárságuktól 
függően vízumkötelezettség állhat fenn. 

Oroszország szerepel az 539/2001. rendelet 1. mellékletében1, amely felsorolja azon harmadik 
országokat, amelyeknek állampolgáraival szemben a tagállamok külső határainak átlépésekor 
vízumkötelezettség áll fenn. Írország, melyre e rendelet nem vonatkozik, az orosz 
állampolgárokat nemzeti jogszabályai alapján vízumkötelezettségnek veti alá.

Ugyanakkor az uniós polgároknak és családtagjaiknak a tagállamok területén való szabad 
mozgásáról és tartózkodásáról szóló 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv2, amelynek 2006. április 30-tól a szabad mozgásra és tartózkodásra vonatkozó 
jelenlegi jogszabályok helyébe kell lépnie, előírja, hogy az érvényes tartózkodási engedéllyel 
rendelkező családtagok mentesülnek a vízumkötelezettség alól. Ettől az időponttól kezdve a 
petíció benyújtójának felesége érvényes útlevele és Nagy-Britanniában kiadott tartózkodási 
engedélye felmutatásával Írország területére léphet.

  
1 HL L 81, 2001.3.21.
2 HL L 158, 2004.4.30.
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Valamely schengeni tagállam által kibocsátott tartózkodási engedély már jelenleg is 
egyenértékű a vízummal. Egy uniós állampolgár azon családtagjai, akik ilyen tartózkodási 
okmánnyal rendelkeznek, vízum nélkül, szabadon utazhatnak a schengeni térségen belül, ahol 
ott-tartózkodásuk időtartama nem haladhatja meg a három hónapot. A tartózkodási okmány és 
a vízum egyenértékűsége csak azon országok tekintetében áll fenn, amelyek a schengeni 
szabályokat teljes egészében alkalmazzák. Írország nem vesz részt e szabályok 
alkalmazásában és így ez az egyenértékűség rá nem alkalmazandó.

Mindebből az következik, hogy a jelenlegi jogállás szerint az Írország területére való 
belépéshez a petíció benyújtójának Nagy-Britannia területén tartózkodási engedéllyel 
rendelkező feleségével szemben támasztott vízumkötelezettség a közösségi jog szempontjából 
nem kifogásolható.

Megjegyzendő, hogy Svájc 2000-ben egyoldalúan döntött a külföldiekre vonatkozó svájci 
jogszabályok módosításáról, hogy ily módon lehetővé tegye a tagállamokban tartózkodási 
engedéllyel rendelkező személyek belépését Svájcba rövid idejű tartózkodás céljából vízum 
nélkül.1

A vízumok kiadásának feltételei és időtartama

A kérelmező felesége számára történő vízumkiadás okán, aki házastársával kíván Írországba 
utazni a szabad mozgás gyakorlása keretében, az ír hatóságok csak érvényes útlevelét vagy 
személyi igazolványát, továbbá a családi kötelék igazolását kérhetik. A személyek szabad 
mozgására alkalmazandó irányelvek, és különösen a szolgáltatást nyújtókra és igénybe 
vevőkre alkalmazandó 73/148. irányelv2 előírja, hogy a tagállamok az uniós állampolgárok 
családtagjainak megadnak „minden könnyítést” a számukra szükséges vízum megszerzéséhez. 
A tagállamok nem támaszthatnak más előfeltételeket, és nem követelhetnek meg más 
okmányokat vagy információkat a közösségi jog azon kedvezményezettjeitől, akik e 
tagállamok területére való belépéshez vízumért folyamodnak. Nem felel meg a közösségi 
jognak az uniós állampolgárok arra történő kötelezése, hogy részletes információkat adjanak 
személyes adataikról, utazási terveikről vagy szállodafoglalásaikról. 

Az egyhetes átfutás a belépésre jogosító vízum megadásánál nem tűnik aránytalannak. 
Viszont a hattól nyolc hétig terjedő átfutási idő, amely hat vagy hét egyedi vízumkérelem után 
lép életbe, nem felel meg a tagállamok azon kötelezettségének, mely szerint a családtagok 
számára a szükséges vízumok megszerzéséhez „minden könnyítést” megadnak.

Az uniós állampolgárok családtagjai számára „minden könnyítés” megadására vonatkozó 
  

1 Az Európai Unió, az Európai Közösség és Svájc 2004. október 26-án megállapodást írt alá Svájc 
csatlakozásáról a schengeni vívmányok megvalósításához, alkalmazásához és továbbfejlesztéséhez. Ha majd a 
Tanács döntést hoz a schengeni szabályok maradéktalan alkalmazásáról Svájc tekintetében, életbe lép a 
tartózkodási okmányok és a vízum közötti megfelelés: a svájci tartózkodási engedély birtokosai szabadon 
közlekedhetnek majd – maximum három hónapig – a schengeni térségben, mint ahogyan a schengeni térség 
államai által kiadott tartózkodási okmány birtokosai is Svájc területére léphetnek majd ezen okmány 
felmutatásával.
2 HL L 172, 1973.6.28.
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kötelezettség a Bizottság véleménye szerint befolyásolja a megadott vízum jellegét is. Amikor 
nyilvánvalóvá lesz, hogy az érintett gyakran utazik valamely adott tagállamba a mozgás 
szabadságának gyakorlása keretében, többszöri belépésre jogosító és hosszú időre érvényes 
vízumot kell számára kiadni. A „minden könnyítés” megadására vonatkozó kötelezettség 
betartása érdekében az ilyen vízum kiadási határidejének szintén rövid kell lennie. 

A londoni ír nagykövetség ellenőrzései

Arra vonatkozólag, hogy a londoni ír nagykövetség ellenőrizte, hogy valóban a megjelölt 
szállodában tartózkodnak-e Írországban, a közösségi jog csak azt írja elő, hogy a tagállamok 
az uniós polgároktól megkövetelhetik, hogy jelezzék a területükön való tartózkodást.

Végkövetkeztetés

A Bizottságnak szándékában áll megkeresni az ír hatóságokat a leírt gyakorlatok tekintetében, 
melyek ellentétesek lehetnek a közösségi joggal.

4. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott kiegészítő válasz.

A Bizottság szolgálatai a petícióra adott válaszban közöltek szerint 2005. december 23-án 
írásban megkeresték az ír hatóságokat. Megállapították, hogy ahhoz, hogy a petíció 
benyújtójának felesége számára (aki orosz állampolgár) vízumot adjanak ki, az ír hatóságok 
csak az útlevelét és a petíció benyújtójához fűződő családi kapcsolatának igazolását kérhetik 
tőle.

A Bizottság szolgálatai azt is megállapították, hogy a hat vagy hét egyéni vízumkérelem után 
következő vízumkérelem elbírálásához szükséges hat–nyolc hetes időtartam nem áll 
összhangban a tagállamok azon kötelezettségével, hogy minden lehetőséget biztosítsanak 
számukra a szükséges vízumok beszerzéséhez. Azzal kapcsolatban, hogy a londoni ír 
nagykövetség leellenőrzi, hogy a petíció benyújtója és felesége valóban a korábban 
megnevezett hotelben szálltak-e meg, megállapították, hogy a közösségi jog csupán azt írja 
elő, hogy a tagállamok előírhatják az uniós polgárok számára, hogy bejelentsék a 
tartózkodásukat a területükön.

Az ír hatóságok 2006. április 13-án levélben válaszoltak. Azt a tájékoztatást adták, hogy az 
utolsó 12 hónapban az uniós polgárok Írországba utazó házastársainak, akik harmadik 
országok állampolgárai, az uniós polgár útlevelét, a házastárs útlevelét, az eredeti házassági 
bizonyítványt és három fényképet kellett benyújtaniuk. Abban az esetben, ha az uniós polgár 
nem kíséri el a harmadik ország állampolgárát, további követelményeket kell teljesíteni.

A Bizottság szolgálatai 2006. június 13-i levelükben ismét megkeresték az ír hatóságokat, és 
emlékeztették őket arra, hogy az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 
2004/38/EK irányelv (HL L 229., 2004.6.29.) szerint – amely 2006. április 30-tól 
alkalmazandó és a 73/148/EGK irányelv helyébe lépett – az Unió polgárai nem csak érvényes 
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útlevéllel utazhatnak egy másik tagállamba, hanem érvényes személyazonossági 
igazolvánnyal is, amint az a szabad mozgásról és tartózkodásról szóló, korábban 
alkalmazandó közösségi eszközök szerint is fennállt. Az új irányelv az 5. cikk (2) 
bekezdésében újdonságként azt is előírja, hogy az irányelv 10. cikkében említett érvényes 
tartózkodási kártya birtoklása mentesíti a vízumkötelezettség alól azokat a családtagokat, akik 
nem valamely tagállam állampolgárai.

A 2004. évi bevándorlási törvényről (vízumok) szóló 2006. évi rendelet 3 cikke b) pontjának 
ii. és iii. alpontja előírja, hogy azok a nem ír állampolgárok, akik az Európai Közösségekről 
(szabad mozgásról) szóló 2006. évi szabályozás 16. cikke értelmében kiadott érvényes állandó 
tartózkodási kártyával vagy annak 7. cikke értelmében kiadott érvényes tartózkodási kártyával
rendelkeznek, nem kötelesek érvényes ír vízummal rendelkezni, amikor Írországba érkeznek.

A fenti, a közösségi jogot a nemzeti jogba átültető rendelkezés azonban nem felel meg a 
2004/38/EK irányelvnek, mivel – annak szövegével összhangban – a bármely tagállamban 
kiadott tartózkodási kártya mentesíti a családtagokat a vízumkötelezettség alól. A közösségi 
jogot átültető ír jogszabályok csak azokat a családtagokat mentesítik a vízumkötelezettség 
alól, akik Írországban kiadott tartózkodási kártyával rendelkeznek.

Ezért nem kérhető vízum egy uniós polgár családtagjától, aki nem valamely tagállam 
állampolgára, ugyanakkor az Unió valamely tagállama által kibocsátott tartózkodási kártyával 
rendelkezik. Ezt a szabályt a Bizottság szolgálatainak véleménye szerint olyan esetekben is 
alkalmazni kell, amikor a tartózkodási kártyával rendelkező családtag egyedül utazik 
Írországba, hogy ott az Uniós polgárral találkozzon.

A Bizottság szolgálatai kiemelték, hogy a fenti megállapítás nem sérti az ír jogszabályok és a 
2004/38/EK irányelv jelenleg vizsgált összeegyeztethetősége tekintetében tett esetleges egyéb 
jövőbeli észrevételeket, és emlékeztetett arra, hogy rendszeresen panaszokat kaptak a 
családtagokra vonatkozó vízumkötelezettséggel kapcsolatban, amelyről külön leveleket 
küldtek az ír hatóságoknak, és amelyek arra utalhatnak, hogy következetesen olyan 
közigazgatási gyakorlatot alkalmaznak, amely a jelek szerint nem áll összhangban a közösségi 
joggal.

A vízumok feldolgozása terén mutatkozó késedelem kérdését illetően a Bizottság szolgálatai 
megállapították, hogy a 2004/385/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése – az e területre 
vonatkozó korábbi közösségi jogi eszközökhöz hasonlóan – előírja, hogy a tagállamoknak a 
szükséges, ingyenesen kiadott vízumok megszerzéséhez minden eszközt biztosítaniuk kell 
azon családtagok számára, akik nem valamely tagállam állampolgárai és nem rendelkeznek 
érvényes tartózkodási kártyával. A 2004/38/EK irányelv által bevezetett újítás az, hogy a 
vízumot gyorsított eljárás alapján kell kiadni. E rendelkezésnek megfelelően az Európai 
Közösségekről (szabad mozgásról) szóló, a 2004/38/EK irányelvet az ír jogba átültető 2006. 
évi szabályozás1 4. cikke (3) bekezdésének b) pontja előírja, hogy a miniszter a lehető 
leghamarabb és ingyenesen, gyorsított eljárással bírálja el az a) albekezdésben említett, az 

  
1 A 2006. évi S.I. N). 226. számú jogszabály.
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előírásoknak megfelelő családtag által ír vízum iránt benyújtott kérelmet.

Ezért a vízumok kiadásának 6–8 hetes késése nem egyeztethető össze a fent említett 
rendelkezésekkel, még abban az esetben sem, ha nehezítő körülmények állnának fenn.

Az ír hatóságok 2006. szeptember 25-én levélben válaszoltak. Vitatják, hogy a 2004/38/EK 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazható Írországra. A Bizottság szolgálatai 
mérlegelik annak lehetőségét, hogy az ír átültető intézkedések ellenőrzése keretében jogsértési 
eljárást indítanak Írországgal szemben a fenti álláspontja miatt.

A vízumok kiadása terén tapasztalható késedelem tekintetében kijelentették, hogy – bár 
néhány eset különösen időigényes lehet – a londoni nagykövetségen kérelmet benyújtók 
túlnyomó többsége 5 munkanapon belül választ kap, és a Dublinba továbbított 
vízumkérelmeket a gyorsított eljárás alapján másfél–két héten belül feldolgozzák. Elvégezték 
a vízumok feldolgozásával kapcsolatban a képviseleteknek szóló iránymutatások 
felülvizsgálatát, és azt a Bizottság szolgálatainak meg fogják küldeni.


