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Tárgy: Kris Goodwin brit állampolgár által benyújtott 1095/2011. számú petíció a 
2004/38/EK irányelvnek a holland állam általi állítólagosan helytelen 
végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a holland hatóságok arra kötelezik orosz házastársát, 
hogy hollandiai látogatásához vízumot kérvényezzen. Véleménye szerint ez az eljárás 
ellentétes az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 38/2004/EK irányelvvel. A petíció 
benyújtója ezzel kapcsolatban az Európai Bíróságnak a C-459/99. számú ügyben (MRAX 
kontra belga állam) hozott ítéletére is felhívja a figyelmet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

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

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy orosz feleségének, aki az Egyesült Királyságban él, 
vízummal vagy tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy beléphessen a Holland 
Királyság területére. 

A Bizottság észrevételei

A 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése szerint az uniós polgárok családtagjai 
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számára, akik maguk nem uniós polgárok, előírható, hogy vízummal rendelkezzenek ahhoz, 
hogy beléphessenek egy tagállam területére. Az irányelv alkalmazásában az, ha az uniós 
polgár családtagja érvényes tartózkodási kártyával rendelkezik, mentesíti a 
vízumkövetelmény alól az uniós polgár azon családtagjait, akik maguk nem uniós polgárok. 

Az Európai Unió Bírósága által a C-459/99. sz. MRAX kontra Belga Királyság ügyben hozott 
ítélet nem mentesíti a vízumkövetelmény alól az uniós polgárok azon családtagjait, akik 
maguk nem uniós polgárok. 

A Bíróság az említett ítéletben kimondta, hogy amennyiben egy uniós polgár családtagja 
igazolni tudja személyazonosságát és az uniós polgárral fennálló családi köteléket, aránytalan 
visszaküldeni azért, mivel nem rendelkezik útlevéllel vagy az előírt vízummal. 

A Bíróság említett ítéletét a 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében kodifikálták. 
A 2004/38/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdése értelmében „ha egy uniós polgár, vagy 
olyan családtagja, aki nem valamelyik tagállam állampolgára, nem rendelkezik a szükséges 
úti okmánnyal, vagy ha szükséges, az előírt vízummal, az érintett tagállamnak a 
visszairányításukat megelőzően minden ésszerű lehetőséget biztosítania kell számukra a 
szükséges dokumentumok beszerzéséhez, vagy azokat ésszerű időn belül be kell szereznie 
részükre, vagy igazolnia, vagy más módon bizonyítania kell, hogy rendelkeznek a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával.”

Következtetés

A Holland Királyságnak jogában áll, hogy a területére történő belépéshez előírja a petíció 
benyújtójának felesége számára uniós polgár családtagjaként, hogy vízummal vagy 
tartózkodási kártyával rendelkezzen. 

Következésképpen, a kapott tájékoztatás alapján nem állapítható meg az uniós jog megsértése. 


