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Tárgy: Alwin Jung, német állampolgár által benyújtott 1441/2009. számú petíció a 
német állampolgároknak a családegyesítés vonatkozásában a 
Németországban élő más uniós polgárokhoz képest történő hátrányos 
megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az állampolgársága szerinti tagállamban tartózkodik. Következésképpen 
nem tartozik a 2004/38/EK irányelv hatálya alá, amely a nem az állampolgárságuk szerinti 
tagállamban tartózkodó uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogát szabályozza. A német 
jog szerint thai állampolgárságú feleségének nyelvvizsgát kell letennie ahhoz, hogy vízumot 
kapjon, és Németországban férjéhez csatlakozhasson. Ez olyan követelmény, amely nem 
vonatkozik a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó uniós polgárokra. A petíció benyújtója 
úgy gondolja, hogy ez hátrányos megkülönböztetést jelent.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója – aki Németországban élő német állampolgár – kifogásolja, hogy a 
német jog értelmében thaiföldi felesége köteles sikeres nyelvvizsgát tenni ahhoz, hogy 
vízumot kaphasson és csatlakozhasson hozzá Németországban.
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A közösségi jog értelmében a családegyesítésre vonatkozó rendelkezéseket a 2003/86/EK1

irányelv és a 2004/38/EK2 irányelv tartalmazza.

A 2003/86/EK irányelv nem alkalmazandó az uniós polgárok családtagjaira, az irányelv 4. 
cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint. 

Amint azt a 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy ezt az irányelvet 
kell alkalmazni mindazokra az uniós polgárokra, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan 
tagállamban tartózkodnak, amelynek nem állampolgárai. A szabad mozgásra vonatkozó 
szabályok egyben azokra az uniós polgárokra is vonatkoznak, akik visszatérnek saját 
tagállamukba, miután jogszerűen és tényegesen egy másik tagállamban tartózkodtak3. 

Az irányelv alkalmazási körén kívül eső uniós polgárok nem élhetnek a szabad mozgáshoz 
való jogukat gyakorló uniós polgárokat megillető jogokkal. Alkalmazandó közösségi 
jogszabály hiányában teljes mértékben a német hatóságok hatáskörébe tartozik a saját 
állampolgáraikhoz csatlakozó vagy azokat kísérő harmadik országbeli családtagokra 
vonatkozó szabályok megállapítása.

                                               
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 C-370/90. sz. Singh ügy és a C-291/05. sz. Eind ügy.


