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Tárgy: R.H., német állampolgár által benyújtott 0951/2007. számú petíció a svájci 
határon keresztül Németországba történő belépéshez orosz felesége számára 
szükséges vízum kiállítási eljárásának egyszerűsítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy éve él Svájcban orosz állampolgárságú feleségével, aki a külföldi 
állampolgárok számára kiállított B típusú személyazonosító okmánnyal rendelkezik. Ahhoz, 
hogy Németország területére beléphessen, feleségének vízumra van szüksége, amelynek 
megszerzése a petíció benyújtója szerint lehetetlen, mivel több szükséges okmány sem áll a 
petíció benyújtójának rendelkezésére. Mivel a petíció benyújtója jelenleg munkanélküli, 
azonban nem szerepel a munkanélküliek nyilvántartásában, nem tud felmutatni sem egy, a 
munkáltatója által kiállított munkaviszony-igazolást, sem pedig arra vonatkozó bizonyítékot, 
hogy munkanélküli ellátásokban részesül.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

Mivel a petícióban említett időpontban Svájc nem alkalmazta teljes körűen a schengeni 
vízumszabályokat, az 539/2001/EK rendelet értelmében vízumkötelezettség alá eső és 
Svájcban lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak egy uniós tagállamba 
történő beutazás esetén vízumra volt szükségük. A svájci tartózkodási engedély csupán azt 
tette lehetővé birtokosa számára, hogy Németország területén átutazzon, a 896/2006/EK 
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tanácsi határozattal összhangban. (2008. december 12. óta Svájc is részét képezi a belső 
határok nélküli schengeni térségnek, és ebből adódóan a svájci tartózkodási engedély is 
érvényesen használható a schengeni térségben történő szabad utazáshoz, mégpedig három 
hónapig bármely hathónapos időszakban.)

A schengeni vízum kiadására vonatkozó szabályokat és feltételeket az úgynevezett Közös 
Konzuli Utasítás (CCI) tartalmazza. 

A Közös Konzuli Utasítás V. részének 1.4. fejezete értelmében a kérelmezőknek – különféle 
igazoló dokumentumok révén – kell alátámasztaniuk utazásuk célját, tartózkodásuk költségeit 
fedező eszközeik és szállásuk meglétét, valamint be kell mutatniuk utazási egészségbiztosítási 
kötvényüket. A tartózkodási költségeket fedező eszközöket igazoló dokumentumként 
szolgálhat például a bankkártya, a hitelkártya, a bankszámlakivonat, vagy bármely más mód, 
amely készpénzben rendelkezésre álló források meglétét garantálja. Mindezeken felül további 
dokumentumokat is előírhatnak a lakóhely, valamint a lakóhely szerinti országhoz fűződő 
kapcsolatok igazolására, illetve a kérelmező szociális és szakmai helyzetének igazolására. 

Bizonyos tagállamok ez utóbbi okból munkáltatói igazolást is előírnak, többek között annak 
érdekében is, hogy megbizonyosodjanak afelől, hogy a kérelmező visszatér a származási vagy 
lakóhelye szerinti országba. 

A jelek szerint a német hatóságok a szóban forgó rendelkezéseket alkalmazták a petíció 
benyújtója és orosz házastársa esetében. 

Ugyanakkor a petíció benyújtója és házastársa az egyrészről az Európai Közösség és annak 
tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a személyek szabad 
mozgásáról szóló megállapodással összhangban élnek Svájcban.

Amint azt a megállapodás I. melléklete 1. cikkének (1) bekezdése kimondja, a szerződő felek 
beutazóvízumot írhatnak elő egy másik szerződő fél állampolgárának harmadik országbeli 
családtagjai számára. Az ilyen családtagok számára minden eszközt biztosítani kell a 
szükséges vízumok megszerzéséhez.

Ez a rendelkezés összhangban áll a 2004/38/EK irányelv1 5. cikkének (2) bekezdésével, 
amely irányelv az uniós polgárok és családtagjaik Unión belüli szabad mozgásával 
foglalkozik. A szóban forgó irányelv csak azon uniós polgárokra vonatkozik, akik egy, az 
állampolgárságuktól eltérő tagállamba költöztek.

Ugyanakkor az Európai Bíróság ezen kedvezményes elbánást azokra az uniós polgárokra is 
kiterjesztette, akik miután éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal és lakóhellyel 
rendelkeztek egy másik tagállamban, visszatérnek saját tagállamukba2. Az Európai Bíróság 
azzal érvelt, hogy az uniós polgárt akadályozhatja származási országának egy másik 
tagállamban folytatott tevékenység céljából történő elhagyásában, ha az állampolgársága 
szerinti tagállamba való visszatérésekor a házastársa beutazási és tartózkodási feltételei 
legalább nem egyenlőek azokkal, amelyeket egy másik tagállamban élvezne. 

                                               
1 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
2 A Bíróság C-370/90. sz. Singh-ügyben 1992. július 7-én hozott ítélete (EBHT 1992., I-4265. o.)
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Amint azt a Svájccal létrejött megállapodás 16. cikkének (2) bekezdése kimondja, figyelembe 
veszik a Bíróságnak a megállapodás aláírásának időpontját (1999. június 21.) megelőző 
időszakból származó, vonatkozó ítélkezési gyakorlatát.

A fentiek fényében a megállapodás, a Bíróság Singh-ügyben hozott ítéletével összefüggésben 
értelmezve arra kötelezte Németországot, hogy ugyanolyan elbánásban részesítse a petíció 
benyújtójának házastársát, mint amilyenben egy svájci állampolgár orosz házastársát 
részesítené.

Következésképpen a petíció benyújtójának házastársa számára ki kellett volna állítani egy 
németországi vízumot, a családi kapcsolat (házasság) meglétét igazoló okmány és érvényes 
útlevél alapján. Azáltal, hogy Németország munkáltatói igazolást és egyéb igazoló 
dokumentumot kért egy uniós polgár családtagjától annak érdekében, hogy az 
beutazóvízummal beléphessen az uniós polgár saját tagállamának területére, megsértette az 
alkalmazandó közösségi szabályokat. A Bizottság ez ügyben fel fogja venni a kapcsolatot a 
német hatóságokkal.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2012. március 16.

A petícióra vonatkozó első közleményben a Bizottság kifejtette, hogy egy uniós polgár 
családtagja számára a vízumot a családi kapcsolat igazolása után és érvényes útlevél alapján 
kell kiadni, és hogy a német hatóságok nem kérhettek volna további dokumentumokat.

A Bizottság kapcsolatba lépett a német hatóságokkal, hogy biztosítsa a szabad mozgáshoz 
való jogról szóló szabályok átfogó végrehajtását Németországban. A vízumokról szóló 
kézikönyv német változata részletes iránymutatást ad az uniós polgárok családtagjai számára 
történő vízumkiadásról. Jelenlegi változata az uniós jogszabályokkal összhangban 
meghatározza, hogy mikor adható ki vízum uniós polgárok családtagjai számára, és 
egyértelművé teszi, hogy a szabad mozgáshoz való jogról szóló uniós jogszabályok azokra a 
német állampolgárokra vonatkoznak, akik a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolva 
visszatérnek egy másik tagállamban történt tartózkodásuk után.

Fentieket tekintetbe véve a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a felmerült kérdésre kielégítő válasz 
született.


