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Tárgy: Dominik Kohlhagen német állampolgár által benyújtott 1065/2010. számú petíció 
az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK parlamenti és tanácsi 
irányelv rendelkezéseinek a belga hatóságok általi végrehajtásának 
elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azt, ahogyan Brüsszelben a Saint-Gilles-i önkormányzati 
hatóságok az Elefántcsontpartról származó felesége által 2010. február 26-án benyújtott 
tartózkodási engedély iránti kérelmet kezelték. A petíció benyújtója rámutat, hogy bár 
felesége már rendelkezett francia tartózkodási engedéllyel, mostanáig mégis 12 alkalommal 
kellett megkeresnie az önkormányzatot, mire végre arról kapott tájékoztatást, hogy a 
tartózkodási engedély novemberre várható. A petíció benyújtója azt is hangsúlyozza, hogy az 
önkormányzat olyan dokumentumok benyújtására kérte feleségét, amelyeket nem említenek 
az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezései, továbbá tízszer nagyobb kezelési díjat követeltek tőle annál, mint amit a belga 
állampolgároknak kell megfizetniük. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlamentet a 
jelen ügy vizsgálatára kéri, amely mind rá, mind feleségére nézve pszichés megterheléssel 
járt, és jelentős anyagi terhet rótt rájuk.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A petíció benyújtója német állampolgár, aki Belgiumban él, miután elefántcsontparti 
feleségével Párizsból Brüsszelbe költözött. Állítása szerint a házastársa tartózkodási jogának 
elismerése iránti kérelem elbírálásakor a belga hatóságok a 2004/38/EK irányelv1 több 
rendelkezését megsértették.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Bizottság már felvette a kapcsolatot a petíció benyújtójával, aki időközben egy 
panaszt is előterjesztett Belgium ellen.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a Bizottság 2011. november 8-án 
magyarázatot kért a belga hatóságoktól. 

A Bizottság különösen a petíció benyújtójának a 2004/38/EK irányelv egyes rendelkezései 
tiszteletben tartásának elmulasztását alátámasztó, következő állításaira hívta fel a belga 
hatóságok figyelmét: 

– A hatóságok a bérleti szerződés és erkölcsi bizonyítványának bemutatására kérték a petíció 
benyújtójának házastársát, valamint arról tájékoztatták, hogy a tartózkodási kártya iránti 
kérelmét kizárólag azt követően nyújthatja be, hogy a petíció benyújtójával kötött házasságát 
Belgiumban hivatalosan nyilvántartásba vették. A 2004/38/EK irányelv 10. cikkének (2) 
bekezdése értelmében – amely taxatív módon felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyeket 
a tagállamok a tartózkodási kártya kiállításához előírhatnak – sem a bérleti szerződés, sem az 
erkölcsi bizonyítvány nem képezi a tartózkodási jog elismerésének előfeltételét. E rendelkezés 
szerint a nemzeti hatóságok további feltételeket sem írhatnak elő. E tekintetben a Bizottság 
arra is felkérte a belga hatóságokat, hogy fejtsék ki, pontosan miben áll a házassági 
anyakönyvi kivonatnak a szóban forgó ügyben kért nyilvántartásba vétele.

– A belga hatóságok a tartózkodási kártya kiállításáért 42,50 euró megfizetésére kötelezték a 
petíció benyújtójának házastársát. A 2004/38/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése 
azonban úgy rendelkezik, hogy a családtag tartózkodási kártyáját ingyenesen, vagy az 
állampolgárokra a hasonló okmányok kiállításáért kiszabott illetéket meg nem haladó illeték 
ellenében kell kiállítani. Mivel véleménye szerint a belga állampolgárok nemzeti 
személyazonosító igazolványa a fent említett 25. cikk (2) bekezdése szerinti viszonyítási 
alapul szolgáló hasonló okmánynak minősül, a Bizottság tájékoztatást kért a belga 
hatóságoktól arra nézve, hogy a családtag tartózkodási kártyájának kiállításáért kiszabott 
42,50 euró összeg megegyezik-e a belga állampolgárok személyazonosító igazolványának 
kiállításáért felszámított összeggel. 

– A belga hatóságok rámutattak arra, hogy az „Office des étrangers” (idegenrendészeti 
hivatal) utasításainak megfelelően az uniós polgárt kísérő harmadik országbeli állampolgár 
házastárs tartózkodási jogának elismerése iránti kérelem a harmadik országban tartózkodó 
külföldi által benyújtott családegyesítési kérelemhez hasonlítható. Amikor a petíció 

                                               
1 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
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benyújtója házastársának esetében így jártak el, a Bizottság véleménye szerint figyelmen 
kívül hagyták az EUMSZ 21. cikkében és a 2004/38/EK irányelvben biztosított, a szabad 
mozgáshoz való jogát gyakorló uniós polgárt kísérő harmadik országbeli állampolgár 
családtagokat megillető tartózkodási jogot. 

Következtetés

A Bizottság a belga közigazgatási hatóságok álláspontjának ismeretében folytatja a fenti 
elemzést, és tájékoztatja az Európai Parlamentet a további lépésekről.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2012. szeptember 28.

A belga hatóságok nemrégiben arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a petíció benyújtója 
elefántcsontparti házastársának családtagokra vonatkozó tartózkodási kártya iránti kérelmét 
2010. június 17-én nyújtották be. 

A belga hatóságok magyarázata szerint a petíció benyújtója házastársának ügyét a szokásosnál 
több időbe telt feldolgozni.  A belga köztisztviselők közölték, hogy a házastárs öt hónapra 
szóló bejelentkezési igazolást kapott, amely 2010. november 16-ig volt érvényes. A 
bejelentkezési igazolást az ügy feldolgozási idejére szóló, a végleges kártya kiállítása előtti 
átmeneti igazolásnak tekintették.

A hatóságok magyarázata szerint a szóban forgó időszak lehetővé tette, hogy a bevándorlási 
minisztérium vizsgálatot indítson és érdemi határozatot hozzon az ügyben. 

A petíció benyújtójának házastársa ezután 2010. december 7-én egy F típusú kártyát 
(elektronikus formátumú tartózkodási kártya uniós polgár családtagja számára) kapott. A 
közel hat hónapos időszak (a kérvény 2010. június 17-i benyújtása és az F típusú kártya 2010. 
december 7-i kiállítása között) úgy tűnik, megfelel a 2004/38/EK irányelv 9. és 10. cikke 
rendelkezéseinek, amelyek szerint egy uniós állampolgár családtagja kártyája kiállításának 
ügyében a feldolgozás időtartama legfeljebb hat hónap lehet.

Az Európai Bizottság ugyanakkor elégtelennek találta a belga hatóságoknak a kérvényezett 
tartózkodási kártya díjára vonatkozó magyarázatát. A 2004/38/EK irányelv 25. cikkének (2) 
bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy a családtag tartózkodási kártyáját ingyenesen, vagy 
az állampolgárokra – a szóban forgó esetben belga – okmányok kiállításáért kiszabott illetéket 
meg nem haladó illeték ellenében kell kiállítani. Ezenkívül a belga hatóságok legutóbbi, a 
családtag számára szükséges dokumentumokról szóló válaszukban nem pontosítják, hogy a 
„2-es minta” nevű formanyomtatványon szereplő jegyzék szerint a bérleti szerződést és az 
erkölcsi bizonyítványt be kell-e mutatni. A szóban forgó két dokumentum bemutatását nem 
engedi meg a 2004/38/EK irányelv, és említésüket törölni kellene a „2-es mintából”, amelyet 
minden uniós polgár családtagja számára igényelt tartózkodási kártyát kérelmezőnek 
kiosztanak.  

A kielégítő válasz nélküli kérdésekre tekintettel a Bizottság kapcsolatba lép a belga hatóságok 
képviselőivel, és válaszukról tájékoztatja az Európai Palamentet. 
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5. A Bizottságtól kapott válasz (REV.II.): 2013. április 30.

A petíció nyilvántartásba vételét és a petíció benyújtója által a Bizottsághoz közvetlenül 
intézett panaszt követően a Bizottság két alkalommal kapcsolatba lépett a belga hatóságokkal. 
Az utolsó, 2012. szeptemberi válasz a panasz második pontját tisztázta: az uniós állampolgár 
és az uniós polgár valamely tagállam állampolgárságával nem rendelkező családtagja ügyének 
feldolgozásával járó költségek közötti különbségeket.

A szabad mozgáshoz való jogról szóló, 2004/38/EK irányelv értelmében az európai polgárok 
az egyszerű bejelentkezési követelményen kívül nem kötelezhetők más adminisztratív formai 
követelmény teljesítésére. Amennyiben kívánják, tartózkodási kártyát igényelhetnek, amely 
azonban csak elismeri a fogadó állam területén való tartózkodásukat.

Azon családtagjaik, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, az irányelv értelmében 
tartózkodási kártyára jogosultak, amennyiben tartózkodásuk tervezett időtartama meghaladja 
a három hónapot.

A belga hatóságok magyarázata szerint a petíció benyújtója feleségének a tartózkodási 
kártyája kiállításával járó adminisztratív költségei valójában három különböző adminisztratív 
eljárásnak felelnek meg: bejelentkezés, családegyesítési kérelem és tartózkodási kártya.

A petíció benyújtója és felesége részére felszámított díjak közötti nagy különbség abból 
adódik, hogy az előbbi csupán a bejelentkezési eljárást fizette ki, és nem igényelt tartózkodási 
kártyát.

Az első és a harmadik adminisztratív eljárás – a bejelentkezés és a tartózkodási kártya –
összköltsége ugyanannyi, mint amennyit azon uniós polgárnak kell fizetnie, aki bejelentkezik 
és tartózkodási kártyát igényel Belgiumban. E költségek ugyanakkor megfelelnek azon 
költségeknek, amit a belga állampolgárok fizetnek a bejelentkezésért és a belga személyi 
igazolvány kérelmezéséért.

Családegyesítési kérelem esetén a belga állampolgár családtagjának ugyanazt az eljárást kell 
követnie, mint a Belgiumban letelepedő uniós polgár családtagjának, és a költségek mindkét 
esetben azonosak (abban az időszakban 15 euró).

Következtetés

A Bizottság tehát nem állapíthatja meg, hogy a belga hatóságok gyakorlatai hátrányos 
megkülönböztetéssel járnak.


