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RÉSZÉRE

Tárgy: a W.R. holland állampolgár által benyújtott 0259/2012. számú petíció az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
alkalmazásának elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának felesége 2011 júliusában, az Unió polgárainak családtagjaira 
vonatkozó beutazási jog alapján Spanyolország kolumbiai nagykövetségénél rövid időtartamú 
tartózkodási vízumot igényelt egy közös spanyolországi nyaraláshoz. A kérelemhez a petíció 
benyújtója házastársának négy alkalommal kellett egy több mint 12 órás utat megtennie 
ahhoz, hogy a kiegészítő információkat személyesen adja meg. A nagykövet az igényléshez 
egy kifizetett (vissza nem téríthető árú) repülőjegy, egy kiegyenlített hotelfoglalás, valamint 
egy megkötött biztosítás bizonylatát kérte, illetve egyéb olyan feltételeket is szabott, 
amelyeknek rendes körülmények között a nem uniós polgárok családtagjai által benyújtott 
vízumkérelmek esetében kell eleget tenni. A vízumkérelmet végül 2011. szeptember 23-án, a 
nyaralási időszak után elutasították. Ekkor a petíció benyújtója panasszal fordult a Solvithoz. 
15 hét múlva a Solvit azzal a megoldással jelentkezett, hogy új vízumot kell igényelni, 
amelyet az uniós jog figyelembevételével kell kiadni. A petíció benyújtója a Bizottságnál is 
panaszt emelt, de a testület újra a Solvithoz irányította. Az elutasítást követően a petíció 
benyújtója hivatalos panaszt nyújtott be a bogotái nagykövetséghez, a spanyol 
külügyminisztériumhoz és Spanyolország hollandiai nagykövetségéhez, azonban egyik 
spanyol szervtől sem kapott választ. A petíció benyújtója szerint az európai ombudsmanhoz 
nem tudott panaszt benyújtani, mert a Solvit nem szerepel a panasztételi űrlapon. A petíció 
benyújtója magyarázatot és vizsgálatot kér az ügyben.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

„Bár a spanyolországi SOLVIT központ nem járt sikerrel, nagy erőfeszítéseket tett, hogy 
segítséget nyújtson a panaszosnak a probléma megoldásában. 

A SOLVIT az alábbiak szerint járt el: A spanyolországi SOLVIT központ 2011. október 20-
án kezdett foglalkozni az üggyel. Először megpróbálták felvenni a kapcsolatot a bogotái 
konzulátussal (október 21., október 25. és november 3.), ám sikertelenül, ezért következő 
lépésként 2011. november 3-án a külügyminisztériumi „kapcsolattartójukhoz” fordultak, hogy 
felvilágosítást kérjenek a bogotái konzulátus döntéséről. 

2011. december 20-án választ kaptak kapcsolattartó pontjuktól, amelyben az állt, hogy a 
konzulátus a következő okok miatt utasította el a vízumigénylést:

- A panaszos felesége első alkalommal utazott Európába, és azt állította, hogy 35 napig 
tartózkodik a schengeni térségben, ám a repülőjegye csak 30 napra szólt. 

- Csak a tartózkodása első két napjára foglalt szállást Madridban. Ezért nem lehetett 
tudni, hogy csak Spanyolországban fog-e tartózkodni, vagy más schengeni országokba 
is elutazik-e. 

- Az út célja nem volt egyértelmű.

A spanyol SOLVIT központ rámutatott a konzuli ügyekért felelős kapcsolattartójának, hogy 
mivel a panaszos felesége egy uniós állampolgár családtagja, aki a férjével együtt utazik 
(vagyis a 2004/38/EK irányelv kedvezményezettje), csupán családi kapcsolatát kellett volna 
igazolnia. A kapcsolattartótól az a válasz érkezett, hogy egyetértenek ezzel az állásponttal, és 
tájékoztatták a bogotái konzulátust. 
A konzulátus nem válaszolt közvetlenül a SOLVIT-nak, később a kapcsolattartó pont közölte 
a SOLVIT-tal, hogy a panaszosnak új vízumigénylést kell benyújtania, mivel már 
tájékoztatták a konzulátust az esetről és az álláspontjukról. A SOLVIT ezzel a javaslattal 
február 3-án lezárta az ügyet. 
A panaszos, mikor a javaslatnak megfelelően újra vízumot igényelt, megkérdezte, hogy 
lehetséges-e a cali-i konzulátuson benyújtani az igénylést, mivel első alkalommal ott 
nyújtották be. A SOLVIT ezért érdeklődött az illetékes spanyol hatóságoknál (2012. március 
5.), hogy ez lehetséges-e, mivel Caliban csak tiszteletbeli konzulátus működik. A SOLVIT 
április elején igenlő választ kapott (telefonon). Ezt követően a spanyolországi SOLVIT 
központ tudatta a holland SOLVIT központtal, hogy a panaszos felesége benyújthatja az 
igénylést Caliban.

Mikor a panaszos elment Caliba a vízumért, elutasító választ kapott, ezért újból felvették a 
kapcsolatot a SOLVIT-tal. Az ügyet ekkor újból megnyitották, az addigival azonos, 
125051/11/NL ügyszámon.

A spanyolországi SOLVIT központ próbálta tisztázni, hogy mi történt a cali-i konzulátuson, 
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és a kapcsolattartó pontjuk közölte, hogy a vízumhoz jutás egyetlen lehetősége a személyes 
igénylés a bogotái konzulátuson, mivel Caliban csak tiszteletbeli konzulátus működik. Mivel 
Bogotá messze van a panaszos házától, a SOLVIT úgy döntött, hogy gyakorlatiasan közelíti 
meg a problémát, és kideríti, mely dokumentumokra lesz szükség, hogy a panaszosnak és 
feleségének ne kelljen kétszer megtenniük az utat. Ekkor először kaptak közvetlenül a bogotái 
konzulátusról választ, amely szerint a következő dokumentumok szükségesek az igényléshez: 

- Azt igazoló okiratok, hogy a panaszos felesége egy uniós állampolgár családtagja 
(házassági anyakönyvi kivonat)

- Személyazonosságot igazoló okirat (a vízum igénylője és az uniós állampolgár 
okiratai)

- Repülőjegyek (vagy azok lefoglalása) annak ellenőrzésére, hogy ugyanakkor fognak 
Spanyolországban tartózkodni, vagy pedig a feleség csatlakozik a férjéhez

- Igazolás a szállás lefoglalásáról 

- Az uniós polgár levele, amelyben kijelenti, hogy Spanyolországba fog utazni, hogy 
csatlakozzon a feleségéhez, meghatározott időpont(ok)ban és helyszín(ek)en.

A spanyolországi SOLVIT központ próbálta tisztázni, hogy miért szükségesek ezek a 
dokumentumok, ám a mai napig erre a kérdésre sem kaptak választ. 

Mivel a spanyolországi SOLVIT központ informális hálózat, amely gyors megoldásokat 
próbál biztosítani a polgárok és vállalkozások számára, kénytelenek voltak megállapítani, 
hogy ebben az esetben informális úton nem lehet kielégítő megoldást elérni a panaszos és 
felesége számára. Ezért a spanyolországi SOLVIT központ megoldatlanként lezárta az ügyet, 
és azt tanácsolta a panaszosnak, hogy éljen a jogorvoslat hivatalosabb eszközeivel. 

Az uniós állampolgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásukra 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.

Ahogy azt az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése is előírja, az a tagállam, amelynek területén 
az uniós polgár a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát gyakorolja, előírhatja az 
adott állampolgár harmadik országbeli családtagja számára, hogy beutazási vízummal 
rendelkezzen.

Amint azt az Európai Unió Bírósága is megerősítette1, az ilyen családtagoknak nemcsak 
ahhoz van joguk, hogy belépjenek a tagállam területére, hanem ahhoz is, hogy e célból 
beutazóvízumot szerezzenek. A tagállamoknak minden lehetőséget meg kell adniuk az érintett 

                                               
1 Lásd többek között a Bíróság C-503/03. sz. Bizottság kontra Spanyolország ügyben 

2006. január 31-én hozott ítéletét (EBHT 2006., I-1097. o.)
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személyek számára, hogy a szükséges vízumokat megszerezhessék, és ezeket 
költségmentesen és a lehető leghamarabb, gyorsított eljárás keretében kell számukra 
kibocsátani.

Mivel ez a jog kizárólag a családi kapcsolathoz kötődik, a nemzeti hatóságok a következő 
dokumentumok bemutatását követelhették meg az uniós állampolgárok családtagjaitól:

 személyazonosságát igazoló okmány – pl. érvényes útlevél –, amely lehetővé teszi a 
nemzeti hatóságok számára, hogy meggyőződjenek a kérelmező 
személyazonosságáról;

 családi köteléket igazoló dokumentum – pl. érvényes házassági anyagkönyvi kivonat –
, amelynek nyomán a nemzeti hatóságok meggyőződhetnek arról, hogy a kérelmező 
egy uniós polgár családtagja; valamint

 annak bizonyítéka, hogy az uniós állampolgár jelenleg rendelkezik a szabad mozgás 
jogával a fogadó tagállamban, vagy rendelkezni fog vele a családtag fogadó 
tagállamba való megérkezésekor – ez lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, 
hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a kérelmező az uniós polgárral együtt fog 
tartózkodni a fogadó tagállamban.

Nem kérhető egyéb dokumentum, sem a szállás, sem a foglalkoztatás, sem elegendő 
pénzmennyiség igazolása vagy fizetési igazolás, sem meghívólevél vagy visszaútra szóló 
jegy.

A beutazási vízum megszerzése azonban nem feltétel nélküli, mivel az uniós jog lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy megtiltsák az uniós polgárok családtagjainak belépését 
olyan területre, ahol az irányelv VI. fejezete értelmében a közrend, a közbiztonság vagy a 
közegészség előírásai tekintetében kockázatot jelentenek, illetve csalás vagy visszaélés esetén.

A 2004/38/EK irányelvben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés érdekében 
Spanyolország hatályba léptette az Európai Unió tagállamai és az egyéb EFTA-államok 
állampolgárainak Spanyolország területére történő belépéséről, szabad mozgásáról és 
tartózkodásáról szóló, 2007. február 16-i 240/2007. sz. királyi rendeletet1.

A Bizottság úgy véli, hogy az irányelv 5. cikkének (2) bekezdését megfelelő módon ültették 
át a spanyol jogba.

A petíció benyújtójának közvetlenül a Bizottsághoz benyújtott panasza

A petíció benyújtója közvetlenül a Bizottsághoz nyújtott be panaszt 2011. október 13-án. A 
panaszt nyilvántartásba vették, és 2011. november 29-én megküldték a kézhezvétel igazolását.

2011. december 19-én a Bizottság megküldte válaszát a petíció benyújtója számára. A válasz 
a petíció benyújtója panaszának értékelését tartalmazta a vonatkozó uniós jog fényében, és azt 

                                               
1 Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 

España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (BOE núm 51, del 28 febrereo 
2007).
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tanácsolta számára, hogy forduljon a SOLVIT hálózathoz. A Bizottság sajnálja azon tény 
észrevételének elmulasztását, hogy a petíció benyújtója egyszer már felkereste problémájával 
a SOLVIT központot, ám sikertelenül, ahogy 2011. október 13-i eredeti panaszában jelezte.

2012 januárja és márciusa között a petíció benyújtója további észrevételeket tett a panaszával
kapcsolatban, különösen a SOLVIT-tal való kapcsolatfelvételt ismertetve, valamint közölte, 
hogy a SOLVIT megkérte a feleségét, hogy nyújtson be új vízumigénylést.

A Bizottság 2012. június 20-án válaszolt. Válaszában kiemelte, hogy mivel Spanyolország 
megfelelő módon ültette át nemzeti jogába a 2004/38/EK irányelvet, a panaszát olyan egyéni 
esetként kell kezelni, amely egy, az uniós jogot helyesen átültető nemzeti jogot helytelenül 
alkalmazó nemzeti hatóság ellen irányul. A válasz arról is tájékoztatta a petíció benyújtóját, 
hogy a Bizottságnak még a panaszát figyelembe véve sem áll rendelkezésére kielégítően 
dokumentált és részletes bizonyíték az Unió jogával ellentétes olyan adminisztratív 
gyakorlatról, amelynek a Bíróság követelménye szerint – az eljárás megindításához –
állandónak és általánosnak kell lennie.  

A válasz végül tájékoztatja a petíció benyújtóját, hogy a panaszát tekintetbe fogják venni az 
irányelv megfelelő átültetésének és alkalmazásának vizsgálatakor.

Következtetések
A petíció benyújtójának tekintetbe kell vennie, hogy a Bizottsághoz benyújtott panasz nem 
helyettesítheti a nemzeti szintű jogi lépéseket, amelyek szükségesek lehetnek jogainak 
védelmében. Ezért, amennyiben úgy véli, hogy a nemzeti jogszabályok által biztosított 
jogaiban megsértették, ügyelnie kell arra, hogy nem késik le egyetlen vonatkozó határidőről 
sem a nemzeti eljárásoknak megfelelő lépések megtételekor.
A Bizottság nem segíthet a panaszosnak abban, hogy kártérítéshez jusson a nemzeti 
hatóságoktól. Amennyiben a petíció benyújtóját veszteség vagy kár érte, csak a nemzeti 
bíróságok ítélhetnek meg neki kártérítést.


