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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Fülöp-szigeteki születésű német állampolgár, panaszt emel az ellen, 
ahogyan Svédország – ahová egy norvég állampolgárságú, Svédországban lakó férfival kötött 
házasságkötését követően költözött – a szabad mozgásról szóló 2004/38/EK irányelvet 
alkalmazza. Ismertet néhány olyan alkalmat, amikor saját magával, illetve a Fülöp-szigetekről 
Svédországba hozzá költözött lányával kapcsolatos ügyét nem megfelelően kezelték. Azt 
állítja, hogy a bevándorlási bíróság az ügyet az irányelv bizonyos szempontjai értelmezésének 
pontosítása miatt a Bírósághoz küldte. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

„A petíció benyújtójának Fülöp-szigeteken született lánya által a Bizottság rendelkezésére 
bocsátott információk alapján anyja őt hároméves korában nagyanyja gondjaira bízta és 
Németországba ment dolgozni. A petíció benyújtója rendszeresen küldött haza pénzt 
családjának a Fülöp-szigetekre és minden évben eljött látogatóba. Sok Németországban 
eltöltött év után a petíció benyújtója felvette a német állampolgárságot, majd 2009-ben 
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Svédországba költözött norvég élettársával, akivel 2011-ben házasságot kötött. Eközben lánya 
ápolónak tanult és oklevelet szerzett a Fülöp-szigeteken. Képesítésének megszerzését 
követően nem keresett munkát, hanem nővérének segített annak gyermekei gondozásában. 
Soha nem dolgozott és nem igényelt semmilyen juttatást a Fülöp-szigeteken. 2011-ben, 24 
éves korában a petíció benyújtójának lánya megérkezett Svédországba és tartózkodási 
engedélyért folyamodott mint uniós állampolgár eltartott családtagja. Kérelmét a svéd 
bevándorlási hatóságok elutasították azzal az indokkal, hogy nem tudja igazolni, hogy az 
anyja által biztosított pénz elégséges az ő alapvető igényeinek kielégítésére és hogy a Fülöp-
szigeteki szociális rendszer nem támogatta őt. Fellebbezést nyújtott be a határozat ellen. Mint 
arra a petíció benyújtója rámutat, a bevándorlási ügyekben eljáró stockholmi (svédországi) 
közigazgatási fellebbezési bíróság végül 2010. szeptember 12-én úgy határozott, hogy 
előzetes döntéshozatali kérelmet nyújt be az Európai Bírósághoz a 2004/38/EK irányelv 2. 
cikke (2) bekezdésének c) pontja1 értelmezése tekintetében.

A Bizottság észrevételei 

Az Európai Bíróság 2014. január 16-án hozta meg döntését az ügyben (ld. a C-423/12. sz. 
ítéletet2).

A Bíróság világossá tette, hogy az uniós jog idevágó szabályait (a szabad mozgásról szóló 
irányelv 2. cikke (2) bekezdésének c) pontját) úgy kell értelmezni, hogy a befogadó tagállam 
a 21 évesnél idősebb közvetlen leszármazott „eltartott” családtagként való elismerése 
feltételéül nem írhatja elő, hogy annak igazolnia kellene, hogy sikertelenül keresett munkát 
vagy kért megélhetési, illetve bármely más támogatást származási országa hatóságaitól. Ez 
ugyanis túlzottan megnehezítené a családtagok számára, hogy tartózkodási jogot szerezzenek 
a befogadó tagállamban. Az adott személynek csupán azt kell igazolnia, hogy valóban 
eltartottsági viszonyban van egy uniós állampolgárral.

A Bíróság azt is megerősítette, hogy az eltartottsági viszonynak abban az országban kell 
fennállnia, ahol a kérelmező tartózkodik abban az időpontban, amikor kérelmezi, hogy 
csatlakozhasson ahhoz az európai uniós állampolgárhoz, akinek eltartottja. A Bíróság 
hozzátette, hogy a befogadó tagállam hatóságai által végzett értékelés során nem vehető 
figyelembe, hogy a közvetlen leszármazott személyes körülményei – mint például életkora, 
végzettsége és egészségi állapota – szempontjából valószínűleg jó esélyekkel rendelkezik-e 
arra, hogy munkát találjon, illetve szándékában áll-e munkát vállalni a befogadó tagállamban. 

A Bíróság  továbbá azt is megerősítette, hogy nincs szükség az eltartottság vagy az uniós 
állampolgár gondoskodására szorulás okainak meghatározására. Annak értékelésére, hogy a 
személy valódi eltartottsági viszonyban van az uniós állampolgárral, a befogadó tagállamnak 
azt kell megvizsgálnia, hogy pénzügyi és szociális körülményeire való tekintettel az érintett 
személy valóban nincs-e abban a helyzetben, hogy eltartsa magát. Elégségesen igazolja 
például a valódi eltartottság meglétét, ha az érintett személy rendszeresen, jelentős ideig kap a 
származási országában való megélhetéséhez szükséges pénzt az uniós állampolgártól 
(ahogyan ebben az ügyben is történt).

                                               
1Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról (HL 2004. L 
158.,  77. o., valamint helyesbítések: HL 2004. L 229., 35. o. és HL 2005 L 197., 34. o.).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=EN&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498959
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Összegzés

A Bizottság bízik abban, hogy a petíció benyújtójának lánya az Európai Bíróság fenti 
ítéletében szereplő értelmezés alapján képes lesz érvényesíteni a szabad mozgásra vonatkozó 
uniós szabályok szerinti jogát és le tud telepedni Svédországban a szabad mozgás jogával élő 
uniós állampolgár eltartott családtagjaként.”


