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2004/38/EK irányelv írországi alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az ír vámhivatalnokok nem alkalmazzák helyesen a 
2004/38/EK irányelven alapuló, az ír igazságügyi miniszter által kiadott végrehajtási 
rendeleteket (2011, SI 146. sz.). E rendeletek alapján a petíció benyújtójának egy uniós polgár 
családtagjaként nincsen szüksége vízumra az Írországba való beutazáshoz. Az ír hivatalnokok 
azonban a vízum bemutatását kérték tőle. A petíció benyújtója úgy véli, hogy uniós polgár 
családtagjaként sérült a szabad mozgáshoz való joga.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója perui állampolgár, aki egy holland állampolgárral kötött házasságot, és 
Spanyolországban rendelkezik lakóhellyel, azt kifogásolja, hogy az ír hatóságok nem 
mentették fel a vízumkötelezettség alól annak alapján, hogy a 2004/38/EK irányelv 10. cikke 
alapján kiadott érvényes spanyol tartózkodási kártyával rendelkezik.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
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Szerződésekben és a végrehajtásuk érdekében 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. cikkének (2) bekezdése szerint az a tagállam, amelynek területén az EU 
állampolgára szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jogát gyakorolja, előírhatja az 
adott állampolgár harmadik országbeli családtagja számára, hogy rendelkezzen beutazási 
vízummal. Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése azt is előírja, hogy az irányelv 10. cikkében 
előírt érvényes tartózkodási kártya birtoklása mentesíti az uniós polgárok nem uniós polgár 
családtagjait a vízumkötelezettség alól.

Ezt a rendelkezést azonban az irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével együtt kell értelmezni, 
amely meghatározza, hogy a 2004/38/EK irányelvet mindazon uniós polgárokra kell 
alkalmazni, akik olyan tagállamba költöznek, vagy olyan tagállamban tartózkodnak, 
amelynek nem állampolgárai, valamint az őket kísérő vagy hozzájuk csatlakozó 
családtagjaikra.

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében létrehozott lehetőségek tehát csak azokra a 
családtagokra alkalmazandók, akik érvényes tartózkodási kártyával rendelkeznek (az 5. cikk 
(2) bekezdésének előírása szerint), és elkísérik a fogadó tagállamba az uniós polgárt vagy 
csatlakoznak hozzá (a 3. cikk (1) bekezdésének előírása szerint).

Mivel a petíció benyújtója egyedül utazott, és nem azért, hogy elkísérje házastársát vagy 
csatlakozzon hozzá a fogadó tagállamban, utazása nem tartozott az irányelv hatálya alá, és így 
nem volt jogosult a vízumkötelezettség alóli mentességre. 

Következtetés

Úgy tűnik, hogy az ír hatóságok nem sértették meg az irányelvet azzal, hogy megtagadták 
nemzeti vízummentességi szabályaik alkalmazását. 


