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RÉSZÉRE

Tárgy: Pablo Vicente Salinas, olasz állampolgár által benyújtott 0709/2009. számú 
petíció a nevelt fia tartózkodási joga kapcsán megvalósuló diszkriminációról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz állampolgár, de állandó tartózkodási helye Spanyolország, ahol 
feleségével, közös fiukkal, valamint felesége fiával él, az utóbbinak ő a gondviselője.  A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy a spanyol hatóságok - megtagadva a munkavállalási jogot a 
Spanyolországban állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező nevelt fiától - megsértik az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvet, és különösen annak a kapcsolódó 
jogokról szóló 23. cikkét, amely kimondja következőket: „az állampolgárságra tekintet nélkül, 
az uniós polgár azon családtagjai, akik tartózkodási joggal vagy huzamos tartózkodási joggal 
rendelkeznek egy tagállamban, jogosultak ott munkaviszonyt létesíteni vagy önálló 
vállalkozói tevékenységet folytatni”. A petíció benyújtója ezért kéri az Európai Parlamentet, 
hogy lépjen közbe annak érdekében, hogy a spanyol hatóságok betartsák a hatályos uniós 
szabályozást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtója – aki huzamosabb ideje Spanyolországban élő olasz állampolgár –
kifogásolja, hogy az eltartott személynek minősülő 24 éves fia részére kiadott tartózkodási 
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kártyán az áll, hogy nem engedélyezett számára a spanyolországi munkavállalás. The 
petitioner considers that this restriction is contrary to Directive 2004/38/EC1.

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. 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 23. cikke értelmében az uniós polgár azon családtagjai, akik (huzamos) 
tartózkodási joggal rendelkeznek egy tagállamban, jogosultak ott munkaviszonyt létesíteni 
vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytatni. Az irányelv 2. cikke (2) bekezdésének c) 
pontja kimondja, hogy az irányelv alkalmazásában a „családtag” egyenesági leszármazottakat 
jelent, akik 21. életévüket nem töltötték be vagy eltartottak.

Annak érdekében, hogy megfeleljen a 2004/38/EK irányelvben foglalt rendelkezéseknek, 
Spanyolország hatályba léptette az Európai Unió tagállamai és az egyéb EFTA-államok 
állampolgárainak Spanyolország területére történő belépéséről, szabad mozgásáról és 
tartózkodásáról szóló, 2007. február 16-i 240/2007. sz. királyi rendeletet.

A királyi rendelet 3. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a rendelet alkalmazási körébe 
eső személyek – az eltartott, 21 évnél idősebb leszármazottak, valamint az eltartott, felmenő 
ági rokonok kivételével, a rendelet 2. cikkének d) pontjában foglaltak szerint – jogosultak 
munkaviszonyt létesíteni vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytatni, valamint 
szolgáltatásokat nyújtani, mégpedig a spanyol állampolgárokra vonatkozó azonos feltételek 
mellett.

A Bizottság a 2008/4162. iktatási számon már nyilvántartásba vett egy hivatalos panaszt, 
amelyben az áll, hogy a királyi rendelet 3. cikkének (2) bekezdése kizárja az uniós polgár 21 
évnél idősebb eltartott leszármazottait és eltartott felmenő ági rokonait a spanyolországi 
munkavégzéshez való jog alól.

Az irányelv 23. cikke nem utal ilyen jellegű korlátozásra, és valamennyi családtag számára 
biztosítja a munkavégzéshez való jogot. Az uniós jogot átültető spanyol jogszabály 
szigorúbbnak tűnik a közösségi jognál, azáltal, hogy további feltételekhez köti a közösségi 
jogok gyakorlását.

A szóban forgó kérdést hamarosan a spanyol hatóságok elé tárják majd.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13. 

A Bizottság a spanyol hatóságokkal a 2004/38/EK irányelv átültetéséről folytatott kétoldalú 
megbeszélések során kitért az ügyre. 

                                               
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., 2004.4.30., 77. o.
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Az ügyet végül a spanyolországi legfelsőbb bíróság (Tribunal Supremo) oldotta meg. A 2010. 
november 3-án a hivatalos lapban közzétett 2010. június 1-jei ítélettel a spanyolországi 
legfelsőbb bíróság eltörölte az az előtt álló akadályokat, hogy az uniós polgár 21 évnél 
idősebb eltartott leszármazottai munkaviszonyt létesíthessenek vagy önálló vállalkozói 
tevékenységet folytathassanak.


