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Tárgy: Gary Simmons Michael, brit állampolgár által benyújtott 0573/08. számú petíció 
útlevelének megújításával összefüggésben a petíció benyújtója és a spanyol 
hatóságok között kialakult vitáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója útlevelének érvényességi ideje április utolsó napján lejárt. Ennek 
megfelelően kapcsolatba lépett a brit konzulátussal, amely arról tájékoztatta, hogy mivel nem 
áll szándékában április után elhagyni Spanyolországot, nem szükséges útlevelének azonnali 
megújítása. Ugyanakkor a spanyol rendőrség ezt követően nem volt hajlandó megújítani a 
petíció benyújtójának május 4-én lejárt tartózkodási engedélyét, mivel útlevelének 
érvényessége – amelyet egy uniós megállapodás ír elő – addigra már lejárt. A petíció 
benyújtója a helyzet tisztázását kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója – aki Spanyolországban élő nyugdíjas brit állampolgár – azt szeretné 
megtudni, hogy a spanyol hatóságok helyesen jártak-e el, amikor tartózkodási okmány iránti 
kérelmét elutasították azzal az indokkal, hogy útlevelének érvényességi ideje már a 
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tartózkodási okmány kiadását megelőzően lejárt.

Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e Szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. Az alkalmazandó 
korlátozásokat és feltételeket a 2004/38/EK irányelv1 tartalmazza.

Az irányelvben foglalt feltételek szerint az uniós polgárok kötelesek érvényes útlevelet vagy 
személyazonosító okmányt bemutatni a bejelentkezésről szóló igazolás iránti kérelmük 
benyújtásakor – az irányelv 8. cikke értelmében –, illetve huzamos tartózkodást igazoló 
okmányt az irányelv 16. cikke értelmében. 

Az irányelv nem engedélyezi a tagállamok számára, hogy az uniós polgárok bejelentkezésről 
szóló igazolás iránti kérelmét azzal az indokkal utasítsák el, miszerint érvényes útlevelük 
érvényességi ideje az okmány kiadását megelőzően lejár.

Annak érdekében, hogy megfeleljen a 2004/38/EK irányelvben foglalt rendelkezéseknek, 
Spanyolország hatályba léptette az uniós polgárok és családtagjaik Spanyolországba történő 
belépéséről, szabad mozgásáról és tartózkodásáról szóló 240/2007. sz. királyi rendeletet2.

A királyi rendelet 7. cikkének (2) bekezdése, valamint 10. cikkének (1) és (2) bekezdése 
helyesen ülteti át az irányelvet, előírva, hogy az érintett uniós polgárok kérelmük 
benyújtásakor kötelesek érvényes útlevelet vagy személyazonosító okmányt bemutatni. 
Amennyiben az útlevél vagy a személyazonosító okmány érvényességi ideje a 
Spanyolországba történő belépés óta lejárt, a szóban forgó személy köteles bemutatni a lejárt 
okmányt, valamint az annak megújítására irányuló kérelem egy példányát. 

A Bizottsághoz nem érkeztek további egyéni panaszok, amelyek olyan közigazgatási 
gyakorlatra engednének következtetni, amelykel Spanyolország ezen területen tartósan 
megsérti az irányelvet. Mindazonáltal a tagállamokkal folytatott kétoldalú párbeszéd 
keretében és a fent említett irányelv alkalmazásáról szóló jelentés3 közzétételét követően a 
Bizottság a spanyol hatóságok előtt felveti majd ezt kérdést. 

                                               
1 Az 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 L 158., 
2004. április 30., 77. o.).
2 Real Decreto 240/2007 de 16 febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de cuidadanos de 
los Estados miembros de la Uniòn Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econòmico 
Europeo (BOE nùm 51, del 28 febrero 2007).
3 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
alkalmazásáról – COM(2008) 840 végleges.


