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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója román állampolgár, aki családjával együtt 11 éve Spanyolországban 
telepedett le. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az átmeneti mentességi időszak újbóli 
bevezetése megkülönböztető jellegű, ugyanis csak a románokat érinti. A petíció benyújtója 
ennek kapcsán idézi a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 
1612/68/EGK tanácsi rendelet 1–6. cikkét. A petíció benyújtója felteszi azt a kérdést, hogy a 
román migránsok miként tudják visszafizetni a felvett hiteleiket, ha megtiltják számukra a 
legális munkavállalást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A munkavállalók szabad mozgásáról szóló uniós jogszabályok többek között arra is 
feljogosítják az uniós polgárokat, hogy egy másik tagállamban munkát keressenek és munkát 
vállaljanak, anélkül, hogy ehhez munkavállalási engedélyre lenne szükségük. Ugyanakkor a 
Bulgáriával és Romániával kötött csatlakozási szerződésben megállapodott átmeneti 
rendelkezések értelmében a többi uniós tagállam egy 7 éves átmeneti időszakon keresztül –
legfeljebb 2013. december 31-ig – korlátozhatja a bolgár és román állampolgároknak a 
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492/2011/EU1 rendelet 1–6. cikkében rögzített szabad munkaerő-piaci hozzáférését. Az Unió 
bővítése során eddig többnyire alkalmaztak ilyen átmeneti rendelkezéseket, amelyek célja, 
hogy a munkavállalók hirtelen beáramlása miatti munkaerő-piaci zavarok elkerülése 
érdekében fokozatosan vezessék be a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó uniós 
jogot. 

Ezek az átmeneti rendelkezések egy védzáradékot is előírnak: az a tagállam, amely még a 7 
éves időszak lejárta előtt megszüntette a bulgáriai és romániai munkavállalók munkaerő-piaci 
hozzáférésére irányuló korlátozásokat, valamint alkalmazni kezdte a munkavállalók szabad 
mozgására vonatkozó uniós jogot, ismételten korlátozásokat vezethet be, amennyiben komoly 
zavarok jelentkeznek a munkaerőpiacon, illetve felmerül azok veszélye. Spanyolország 2009. 
január 1-jén törölte el a bolgár és román munkavállalók munkaerő-piaci hozzáférésére 
vonatkozó korlátozásokat, azonban a román munkavállalók tekintetében 2011. július 22-én élt 
a védzáradék nyújtotta lehetőséggel. A Bizottság – 2011. augusztus 11-i 2011/503/EU 
határozatában2 – megerősítette, hogy Spanyolországban súlyos munkaerő-piaci zavar 
következett be, és engedélyezte Spanyolország számára, hogy a román munkavállalók 
vonatkozásában, bizonyos feltételek mellett 2012. december 31-ig ideiglenes hatállyal 
felfüggessze a 492/2011/EU rendelet 1–6. cikkeinek alkalmazását.

Noha ez azt jelenti, hogy a román munkavállalókat más uniós polgároktól – akiknek nincs 
szükségük munkavállalási engedélyre a Spanyolországban történő munkavállaláshoz –
eltérően kezelik, ez az eltérő bánásmód nem minősül állampolgárság alapján történő és az 
uniós joggal ellentétes megkülönböztetésnek: az EU-Szerződés3 a szerződésekben foglalt 
különös rendelkezések sérelme nélkül tiltja az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetést. A csatlakozási szerződésben foglalt, a munkavállalási engedély ideiglenes 
követelményét kifejezetten engedélyező átmeneti rendelkezések – a védzáradékot is ideértve 
– ilyen különös szerződéses rendelkezéseknek minősülnek.
Végezetül pedig a korlátozások ismételt bevezetése nem jelenti azt, hogy a román 
állampolgárok többé nem vállalhatnak jogszerűen munkát Spanyolországban, ahogy azt a 
petíció benyújtója sugallja. Ez csupán annyit jelent, hogy a román állampolgároknak a 
spanyolországi jogszerű munkavégzéshez teljesíteniük kell a spanyol nemzeti törvényekben 
foglalt feltételeket, amilyen például a munkavállalási engedély kiváltása is. Mindez még csak 
nem is vonatkozik valamennyi román állampolgárra, mivel a Bizottság határozatában rögzített 
feltételeknek megfelelően azon román állampolgároknak, akik már 2011. július 22. előtt 
munkaviszonyban álltak vagy álláskeresőként nyilvántartásba vetették magukat 
Spanyolországban, nincs szükségük munkavállalási engedélyre. 

Következtetés

A petíció benyújtójának véleményével ellentétben az uniós jog nem tiltja, hogy ideiglenesen 
munkavállalási engedély kiváltására kötelezzék a román munkavállalókat ahhoz, hogy 
                                               
1 A 492/2011/EU kodifikált rendelet 2011. június 16-ától hatályon kívül helyezi és 
felváltja az 1612/68/EGK rendeletet 
2 HL L 207., 2011.8.12., 22. o.
3 Az EUMSZ 18. cikke
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Spanyolországban dolgozhassanak, és az nem minősül állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetésnek.


