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Tárgy: V.S., ukrán állampolgár által benyújtott 1178/2009. számú petíció a 
harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK irányelv szerinti jogainak 
érvényesítésével kapcsolatos problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ukrán állampolgár, aki 14 évig Spanyolországban élt, mielőtt szakmai 
okok miatt nemrégiben Németországba költözött. A 2003/109/EK irányelv szerint joga van 
ahhoz, hogy családjával bármely más tagállamba költözzön. A német hatóságok szerint 
spanyol állandó lakcímkártyája („permiso de residencia permanente”) nem egyeztethető össze 
a 2003/109/EK irányelv rendelkezéseivel; véleményük szerint „permiso de larga duraciòn 
CE” elnevezésű engedéllyel kellene rendelkeznie. Ennélfogva harmadik országok 
állampolgárainak szóló munkavállalási és tartózkodási engedély iránti kérelmet kellett 
benyújtania, amelyek érvényességi ideje korlátozott, és amelyek nem jogosítják fel arra, hogy 
családja is Németországba költözhessen. Spanyolország hároméves lemaradásban van az 
európai uniós jogszabály végrehajtása terén, aminek következtében a petíció benyújtója 
rendkívül nehéz helyzetbe került.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.
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A petíció benyújtója ukrán állampolgár, aki 14 évig Spanyolországban élt, mielőtt szakmai 
okok miatt nemrégiben Németországba költözött. Szeretné, ha édesanyja és testvére is 
csatlakozhatna hozzá Németországban, spanyol állandó lakcímkártyája („permiso de 
residencia permanente”) azonban a német hatóságok szerint nem egyeztethető össze a 
2003/109/EK irányelv rendelkezéseivel. Ennélfogva harmadik országok állampolgárainak 
szóló munkavállalási és tartózkodási engedély iránti kérelmet kellett benyújtania, amelyek 
nem jogosítják fel arra, hogy családja is vele tarthasson. 

A spanyol hatóságok nem vitatják, hogy a petíció benyújtója teljesíti a 2003/109/ЕK 
irányelvben előírt azon feltételeket, amelyek alapján „huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező” jogállás illeti meg. 

Mivel Spanyolország késéssel hajtotta végre az uniós jogszabályt, nem volt módja a huzamos 
tartózkodási engedélyekről szóló irányelv értelmében megfelelő („residente de larga duracion-
CE”) engedélyt kibocsátani; ehelyett állandó lakcímkártyát („permiso de residencia 
permanente”) ad ki, amely a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező jogállású 
személyek számára lehetővé teszi, hogy más tagállamokban tartózkodjanak.

A megfelelő spanyolországi engedély hiányában a petíció benyújtója Németországban 
ideiglenes tartózkodási/munkavállalási engedély iránti kérelmet nyújtott be (és ezeket meg is 
kapta), így nem élhet a 2003/109/EK irányelvben a huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező személyeket megillető családegyesítés jogával (a huzamos tartózkodási 
engedélyekről szóló irányelv 16. cikke: amennyiben a családalapítás már az első tagállamban 
megtörtént, úgy a családegyesítésről szóló 2003/86/EK irányelv 4. cikkében meghatározott 
családtagok jogosultak a második tagállamban az érintett személyhez csatlakozni).

A szóban forgó családtagok azonban a petíció benyújtójának édesanyja és öccse (akik 
továbbra is Spanyolországban tartózkodnak). Mivel a 4. cikk kizárólag a szűk család tagjai 
(házastárs/kiskorú gyermek) tekintetében kötelező érvényű, a további családtagok (közvetlen 
egyenes ági felmenő rokonok; a testvérekről nincs említés) esetében pedig diszkrecionális 
alapon alkalmazandó, a petíció benyújtóját akkor sem illetné meg a családegyesítés joga, ha 
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezne; ebben a kérdésben az érintett tagállamnak 
továbbra is mérlegelési jogköre van.

Következtetés

Spanyolország a közelmúltban fogadta el a szóban forgó és egyéb irányelveket a nemzeti 
jogba átültető jogszabályt. A Bizottság levélben kéri majd Spanyolországtól annak 
megerősítését, hogy mostantól valóban a megfelelő engedélyeket bocsátják ki azon harmadik 
országokból származó, huzamosan az országban tartózkodó személyek számára, akik teljesítik 
az előírt feltételeket.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság 2010. március 25-i közleménye alapján a spanyol hatóságok biztosították a 
Bizottságot, hogy Spanyolország kérelem alapján immár a megfelelő engedélyeket állítja ki a 
követelményeknek eleget tevő, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik 
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országbeli állampolgároknak.


