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Tárgy: F. P.E., német állampolgár által benyújtott 0360/2010. számú petíció az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, aki az Egyesült Királyságban rendelkezik 
lakóhellyel. Kifogásolja, hogy az őt kísérő, perui állampolgárságú, az Egyesült Királyságban 
lakóhellyel rendelkező házastársától a düsseldorfi repülőtéri rendőrség beutazó vízumot kért a 
négynapos németországi tartózkodásra. A petíció benyújtója szerint ez azt bizonyítja, hogy az 
illetékes német hatóságok nem ismerik a vízumokkal kapcsolatos hatályos uniós 
jogszabályokat, és intézkedésük ellentétes a hatályos uniós jogszabályokkal. A petíció 
benyújtója kéri, hogy a tagállamok vegyék figyelembe ezeket a jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció benyújtója német állampolgár, aki az Egyesült Királyságban rendelkezik 
lakóhellyel. Azt kifogásolja, hogy perui állampolgárságú házastársától a düsseldorfi repülőtéri 
rendőrség beutazó vízumot kért négynapos németországi tartózkodásához. A petíció 
benyújtója azzal érvel, hogy az uniós jog értelmében házastársának nem lenne szüksége 
beutazó vízumra, valamint hogy e tekintetben intézkedéseket kell hozni az uniós jog 
megfelelőbb alkalmazása érdekében.
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Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és 
feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz 
és tartózkodáshoz. A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza. 

Az irányelv 5. cikke kimondja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az uniós 
polgárok érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel beutazhassanak a 
területükre. Azon családtagoktól, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, csak az 
539/2001/EK rendelettel vagy adott esetben a nemzeti joggal összhangban kérhető beutazási 
vízum. A 2004/38/EK irányelv alkalmazásában a 10. cikkben előírt érvényes tartózkodási 
kártya birtoklása mentesíti az ilyen családtagot a vízumkötelezettség alól. 

A kapott információk szerint, valamint az irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és 
10. cikkével összhangban a panasztevő házastársa egy EGT-állampolgár családtagjaként az 
Egyesült Királyságban tartózkodási engedéllyel rendelkezik, ezért németországi utazása 
alkalmával házastársa kísérőjeként nem köteles beutazó vízumot bemutatni. 
Következésképpen úgy tűnik, hogy a düsseldorfi határrendőrség 2010 márciusában jelen 
esetben nem az uniós jognak megfelelően járt el. 

A Bizottság a közelmúltban több intézkedést is hozott az uniós jog e tekintetben történő 
alkalmazásának javítására. 2010. március 19-én a Bizottság kézikönyvet adott ki a 
vízumkérelmek feldolgozásáról és a kiadott vízumok módosításáról1, amely működési 
utasításokkal szolgál a rendelkezések gyakorlati alkalmazására vonatkozóan, az összehangolt 
végrehajtás biztosítása érdekében. A vízumokról szóló kézikönyv a harmadik részben az 
uniós polgárok családtagjaira vonatkozó egyedi szabályokat fogalmaz meg, és részletesen 
ismerteti, hogy mely feltételek teljesülése esetén mentesíti a 2004/38/EK irányelv az uniós 
polgárok családtagjait a vízumkötelezettség alól. A tagállamokat arra kéri, hogy a 
vízumkérelmek feldolgozásával kapcsolatos feladataik végzése során utasítsák az illetékes 
nemzeti hatóságokat a mellékletekkel ellátott kézikönyv fő eszközként való használatára, 
valamint a kézikönyvnek a személyzet képzésében történő felhasználására. A Bizottság biztos 
benne, hogy a vízumokról szóló kézikönyv elősegíti majd az irányelv helyes alkalmazásának 
javítását. Ezenfelül a Bizottság jelenleg kétoldalú egyeztetéseket folytat a tagállamokkal, 
köztük Németországgal is, az irányelv átfogó végrehajtásáról, a polgárok szabad mozgására 
vonatkozó uniós előírások megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. Ezen kétoldalú 
egyeztetések kitérnek az irányelv 5. cikkének helyes alkalmazására is.

                                               
1 C(2010) 1620 végleges, elérhető a következő címen: 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf


