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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Karl Heinz Duthel német állampolgár által benyújtott 1095/2003 sz. petíció a 
gyermekei anyja részére a spanyolországi tartózkodási engedély 
megszerzésének nehézségeiről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 12 év óta él együtt egy thai nővel, akitől két gyermeke született. Jelenleg 
Spanyolországban él két gyermekével. Élettársa vízumot kért annak érdekében, hogy 
családjával együtt élhessen Spanyolországban. Kérelmét elutasították. A családegyesítési 
intézkedések értelmében házassági kötelék szükséges gyermekei apjával ahhoz, hogy 
Spanyolországban tartózkodási engedélyt kaphasson. A petíció benyújtója ezt a követelést 
abszurdnak és okafogyottnak találja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. április 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2004. október 19.

Karl-Heinz Duthel német állampolgárságú önfoglalkoztató munkavállaló, aki két német 
állampolgárságú gyermekével Spanyolországban telepedett le.

Az általa szolgáltatott információk szerint élettársa (Chulikon Chaosuan asszony) 
Németországban lakó thai állampolgár. Ő a fentemlített két gyermek anyja és élettársával 
együtt óhajtana élni Spanyolországban, de a spanyol hatóságok nem fogadták kedvezően a 
vízumkérelmét.
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Önfoglalkoztató munkavállalói minőségét tekintve a petíció benyújtója a Tanács 1973. május 
21-i, 73/148 EGK irányelvének hatálya alá esik.

Ennek az irányelvnek az értelmében egy uniós állampolgár esetében kizárólag a családtagok 
(elsősorban a házastárs és közvetlen leszármazott gyermekei) jogosultak tartózkodási 
engedélyre a befogadó tagállamban. A petíció benyújtójának két gyermeke, akik szintén 
német állampolgárok, az említett irányelv rendelkezései szerint jogosultak arra, hogy 
Spanyolországban megkapják a tartózkodási engedélyt.

Mindazonáltal a két gyermek anyja, aki thai állampolgár, nem házasodott össze a petíciót 
benyújtó Duthel úrral. Ennek következtében tartós életközösségük (a petíció német 
szövegében: „Lebensgemeinschaft”) nem ad számára jogot a spanyolországi tartózkodásra, 
mert a fent említett 73/148 EGK. irányelv jelenleg hatályos rendelkezései csak a házastárs 
számára rendelik megadhatónak a tartózkodási engedélyt, bármilyen is legyen az 
állampolgársága. Chulikon asszony esetében ez a feltétel nem áll fenn. A helyzet meg fog 
változni az új 38/2004/EK irányelv átültetésével (a tagállamok erre 2006. áprilisig kaptak 
határidőt), amely bizonyos feltételek mellett a nem házas partnereket is feljogosítja 
tartózkodási engedélyre.

Az „uniós állampolgár harmadik országbeli állampolgár anyja” tartózkodási engedélyre 
jogosultságának általánosabb problémája képezi a tárgyát jelenleg a C-200/02. sz. „Man 
Lavette Chen, Kunqian Catherine Zhu kontra Secretary of State for the Home Department
pernek. A főtanácsnok következtetéseit 2004. május 18-án hozták nyilvánosságra. 
Mindazonáltal a jelen válasz elküldésének napjáig (2004. augusztus) a Bíróság még nem 
hirdetett ítéletet az ügyben.

A bírósági végzés függvényében az Európai Unió Bizottsága további közleményt fog kiadni.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2011. február 11.

A spanyol jogszabályok összhangban vannak a 2004/38/EK irányelvvel – amelynek a spanyol 
jogrendszerbe történő átültetéséről a 240/2007 sz. királyi rendelet intézkedett – és az eltartott 
felmenő ági közvetlen hozzátartozói esetében a tartózkodási jog kiterjesztett értelmezését 
alkalmazza, a Bíróság által a C-200/02, Kunqian Catherine Zhu és Man Lavette Chen kontra 
Secretary of State for the Home Department ügyben hozott 2004. október 19-i ítéletnek 
megfelelően. 

Ezenkívül a 240/2007 sz. királyi rendeletben a „Disposición final tercera” az uniós polgárral 
tartós életközösségben élő élettárs számára garantálja a spanyolországi tartózkodás jogát.


