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Tárgy: A Massimo Capisani, olasz állampolgár által benyújtott 1319/2008. számú petíció 
egy olaszországi tartózkodási engedély meghosszabbításáról

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója olasz állampolgár és 2007 óta ukrán felesége van. A petíció 
benyújtójának felesége határozott idejű – 2010-ig érvényes – tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik. 2008 augusztusában született meg a kislányuk. Amikor a petíció benyújtója 
családi ellátások iránti kérelmet nyújtott be, azt Rovigo önkormányzata azzal az indokkal 
utasította el, hogy a felesége nem rendelkezik hosszú távú tartózkodási engedéllyel. Ez 
utóbbit azonban korábban ugyanez az önkormányzat tagadta meg tőle. A petíció benyújtója az 
Európai Parlament segítségét kéri, hogy felesége hosszú távú tartózkodási engedélyt kapjon, 
és ezáltal családját ugyanazok a jogok illessék meg, mint más olasz családokat. A petíció 
benyújtója ennek kapcsán a 2004/38/EK irányelvre hivatkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 20. 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 Olaszországban élő olasz állampolgár. Felesége és annak lánya – akik 
mindketten Ukrajnában születtek – 2006 szeptemberében kaptak tartózkodási engedélyt 
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feleségének a szintén olasz állampolgársággal rendelkező édesanyjával való családegyesítése 
érdekében. 2007 októberében, két hónappal a tartózkodási engedély érvényességi idejének 
lejárta előtt a petíció benyújtója és felesége házasságot kötött. Az önkormányzati hatóságok 
nem adták meg felesége és annak lánya számára az uniós polgár családtagjainak szóló 
tartózkodási kártyát (amely öt évig érvényes), hanem 2010. április 29-ig érvényes tartózkodási 
engedélyt állítottak ki. Ezenkívül miután 2008 augusztusában megszületett közös lányuk, a 
helyi hatóságok nem adták meg számukra ugyanazt az anyasági ellátást, amelyre más olasz 
családok jogosultak.

A közösségi jogban a családegyesítésre vonatkozó rendelkezéseket a 2003/86/EK irányelv1 és 
a 2004/38/EK irányelv2 tartalmazza. 

A 2003/86/EK irányelv a 3. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint nem alkalmazandó az 
uniós polgárok családtagjaira. 

A 3. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint a 2004/38/EK irányelv kizárólag azon uniós 
polgárokra és az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó családtagjaikra vonatkozik, akik olyan 
tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai. 
Az állampolgárságuk szerinti tagállamban lakó uniós polgárok nem részesülhetnek az azon 
uniós polgárok számára biztosított jogokból, akik éltek a fent említett joggal, és egy másik 
tagállamba költöztek. Ennélfogva Olaszországnak teljes mértékben jogában áll, hogy 
szabályokat állapítson meg a harmadik országokból származó családtagoknak az olasz 
állampolgárokhoz való csatlakozására és a területén való tartózkodásra vonatkozóan. 

Ami az anyasági ellátás megadásának az illetékes olasz hatóságok általi megtagadását illeti, 
emlékeztetni kell arra, hogy a szociális biztonság terén az EU hatásköre a tagállamok szociális 
biztonsági rendszerének összehangolására korlátozódik. Az 1408/71/EGK rendeletben3 és 
annak az 574/72/EGK végrehajtási rendeletében a szociális biztonsági rendszerek 
összehangolásának célja, hogy védelmet biztosítson a szabad mozgás jogával élő személyek 
szociális biztonsággal kapcsolatos jogai tekintetében. A tagállamok azonban teljes hatáskörrel 
rendelkeznek abban a tekintetben, hogy az általuk megfelelőnek tartott módon szervezzék 
meg saját szociális biztonsági rendszerüket, például meghatározzák, hogy ki részesülhet 
biztosításban, milyen ellátásokat nyújtanak, valamint az ellátások összegét stb.

Mivel a petíció benyújtója Olaszországban tartózkodik, az anyasági ellátásra való jogosultság 
meghatározására kizárólag az olasz jog alapján kerül sor. 

A Közösség nem rendelkezik hatáskörrel ebben az ügyben, így a Bizottság nem avatkozhat be 
a petíció benyújtójának érdekében.

                                               
1 A Tanács 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK irányelve a családegyesítési jogról 
2 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
3 A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül 
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról (HL L 149., 1971.7.5., 2. o.). A legutóbb az 
Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1992/2006/EK rendeletével (HL L 392., 2006.12.30., 1. o.) 
módosított rendelet.


