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Tárgy: Nicholas Crossin ír és brit állampolgár által benyújtott 1541/2012. számú 
petíció az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK 
irányelvnek a francia hatóságok általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki ír és brit állampolgárként 2012. január 26. óta Franciaországban él, 
röviden leírja, hogy szingapúri származású felesége 2012 áprilisában kérvényezte látogatói 
jogállásának tartózkodási engedéllyel rendelkezőre történő változtatását. Kérvényét két 
alkalommal, 2012 júliusában és 2012 novemberében is elutasították. A hatóságok igazolták a 
tartózkodási engedély iránti kérelem beérkezését („récépissé de demande de carte de séjour”), 
tájékoztatva a házaspárt, hogy a petíció benyújtójának felesége nem dolgozhat 
Franciaországban. A harmadik, 2013 januárjában küldött válasz már nem tartalmazta ezt a 
kitételt. 

Továbbá a hatóságok hatalmas mennyiségű egyéb dokumentációt kértek, figyelmen kívül 
hagyva az irányelv 10. cikkének (2) bekezdésébe foglalt, minden részletre kiterjedő listát. A 
párra 106 eurós illetéket is kiszabtak, jelezve, hogy a tartózkodási kártya csak 1 évig 
érvényes, azonban az irányelv kimondja, hogy a tartózkodási kártya 5 évig érvényes és 
kiállítása díjmentes. A petíció benyújtója tiltakozik az ellen, ahogyan a hatóságok az 
irányelvet alkalmazzák, utalva arra, hogy számos uniós polgárnak és családjuknak hasonló 
nehézségekkel kell szembenéznie, és szorgalmazza, hogy az Európai Parlament jogorvoslat 
céljából sürgősen utalja az ügyet az Európai Bizottsághoz.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A petíció benyújtója közvetlenül a Bizottságnak tett panaszt a 2012 novemberében 
Franciaországban tapasztalt nehézségekről.
A petíció bizonyos számú kérdést vet fel a 2004/38/EK1 irányelv Franciaországban való 
alkalmazásával kapcsolatban, különösen a következő rendelkezések tekintetében:
- a 8. cikk, amely azokkal az adminisztratív formai követelményekkel foglalkozik, amelyek 
azon uniós polgárokra vonatkoznak, akik nem kötelesek tartózkodási kártyával rendelkezni, 
és akiket és adott esetben csak regisztrálásra kötelezhetnek; 
- a 9. cikk, amely azokról az adminisztratív formai követelményekről szól, amelyek azokra a 
családtagokra vonatkoznak, akik nem uniós tagállam állampolgárai, azonban uniós polgár 
családtagjaként akarnak tartózkodási kártyát kérvényezni; 
- a 10. cikk, amely pontosítja a tartózkodási kártya kiállításának feltételeit – amelyet 
legkésőbb a kérelem benyújtásának napjától számított legfeljebb hat hónapon belül kell kiadni 
– és a bemutatandó dokumentumok listáját (érvényes útlevél, a családi kapcsolat fennállását 
igazoló dokumentum, uniós állampolgár valamely tagállamban való tartózkodását igazoló 
dokumentum); 
- a 11. cikk (1) bekezdése, amely részletezi, hogy uniós állampolgár családtagjának kiállított 
tartózkodási kártya a kiállítás napjától számított öt évig, vagy – ha az öt évnél rövidebb – az 
uniós polgár tartózkodásának előrelátható időtartamáig érvényes; 
- a 23. cikk, amely előírja, hogy uniós polgár családtagjainak jogukban áll dolgozni; 
- és végül a 25. cikk (2) bekezdése, amely arról rendelkezik, hogy az irányelv értelmében a 
tartózkodási kártyát ingyenesen, vagy az állampolgárokra a hasonló okmányok kiállításáért 
kiszabott illetéket meg nem haladó illeték ellenében kell kiállítani.
A Bizottság 2013 áprilisában felvette a kapcsolatot a francia hatóságokkal, hogy kikérje 
észrevételeit a petíció benyújtójának ügyében folytatott eljárásnak a fent említett 
intézkedésekkel való összeegyeztethetősége felől. A francia hatóságok 2013 júliusában 
küldték meg válaszukat.
A francia hatóságok kifejtették, hogy habár a francia jog előírja a kötelező regisztrációt, az 
erre vonatkozó végrehajtási intézkedéseket sosem fogadták el. Ennélfogva a 3 hónapnál 
hosszabb tartózkodások esetében az unió polgárai semmilyen adminisztratív kötelezettségnek 
nincsenek alávetve Franciaországban.
Ami a családtag kártyájának késedelmes kiállítását illeti, a francia hatóságok azt válaszolták, 
hogy egyes megyei hivataloknak, mint például a párizsinak is, megnövekedett számú kéréssel 
kellett megbirkózniuk, ez magyarázza a behívók hosszú átfutási idejét, amiket egyébként 
általában egy hónapon belül ki szoktak küldeni. A hatóságok beismerik, hogy a petíció 
benyújtójának esete kirívó.

                                               
1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(HL L 158., 2004.4.30., 77–123. o.).
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Ami az első két felszólítás alkalmával a kibocsátás megtagadásának indoklását illeti, a 
hatóságok úgy nyilatkoztak, hogy az írásos indokolás minden alkalommal arra hivatkozott, 
hogy a petíció benyújtója – aki szabad mozgás jogával rendelkező uniós polgár – nem tudta 
igazolni, hogy Franciaországban tartózkodott. Ez az indoklás magyarázza tehát az eljárás 
során bekért dokumentumokat. Azonban a felajánlott adminisztratív vizsgálatot állítólag nem 
indították el, mivel feleslegesnek ítélték. 

A francia hatóságok kiemelik, hogy a megyei hivataloknak megküldött iránymutatások 
egyértelműen előírják, hogy a vízum fajtája vagy lejárt vízum semmilyen esetben sem lehet 
indok arra, hogy uniós állampolgár családtagjától megtagadják a tartózkodási kártya 
kiállítását. Ugyanakkor ezen iránymutatások pontosítják, hogy uniós állampolgár 
családtagjainak jogukban áll szakmai tevékenységet folytatni Franciaországban. Azonban a 
tartózkodáshoz való jogot az előtt kell megállapítani, mielőtt a kérelmező valamely 
tevékenységbe kezdene.
A hatóságok kijelentik, hogy a 106 eurós illetékre vonatkozó fizetési felszólítás téves volt, és 
visszavonták. Franciaországban az uniós állampolgárok családtagjait semmilyen illeték 
megfizetésére nem lehet kötelezni a tartózkodási kártya megszerzése során. 

Ami a kártya érvényességének idejét illeti, a francia hatóságok kifejtették, hogy egy technikai 
probléma okozta a gondot, melyet a számítógépes alkalmazás cseréjével azóta megoldottak.

A hatóságok megerősítették, hogy a petíció benyújtójának házastársa meg fogja kapni az öt 
évre érvényes tartózkodási kártyát.

Következtetés
A francia hatóságoktól kapott válasz összességében kielégítő, és a Bizottság haladéktalanul 
tájékoztatni fogja a petíció benyújtóját annak tartalmáról.


