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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy:  A Tobias King, brit állampolgár által benyújtott 0830/2006. számú petíció 
a 2004/38/EK irányelvnek az Egyesült Királyság általi alkalmazásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki brit állampolgár és Belgiumban él török állampolgárságú 
feleségével, úgy véli, hogy az Egyesült Királyság megsérti az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogáról szóló 2004/38/EK irányelvet. Állítása szerint, noha felesége érvényes tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik Belgiumban, mégis vízumot kell kérnie ahhoz, hogy beléphessen az 
Egyesült Királyság területére. A petíció benyújtója szerint első látásra az Egyesült Királyság 
bevándorlási rendelete úgy tűnik, hogy összhangban van az EK-irányelvvel, ami 
vízummentességet ír elő az EGT családi engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel 
rendelkezők számára. Az Egyesült Királyság belügyminisztériuma azonban – a petíció 
benyújtójának állítása szerint – e rendelkezés alkalmazásakor az Egyesült Királyság által 
kiadott tartózkodási engedélyként értelmezi azt, ezzel megsértve a 2004/38/EK irányelvet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. március 9. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. május 5.

Tobias King egy, a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát szabadon gyakorló, 
Belgiumban élő brit állampolgár, aki kifogásolja, hogy az egyesült királyságbeli hatóságok 
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arra kötelezték török származású feleségét, hogy beutazási vízumot kérjen annak ellenére, 
hogy rendelkezett egy, az uniós polgár családtagja számára kiállított belga tartózkodási 
kártyával. Továbbá azt is kifogásolja, hogy a vízum kiadása nem ingyenes, amennyiben az 
uniós polgár és házastársa külön utaznak.

Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e szerződésben és a végrehajtására hozott 
intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A szóban forgó 
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 irányelvben meghatározott feltételek értelmében az uniós polgárok harmadik országbeli 
családtagjainak jogában áll az uniós polgárt elkísérni vagy hozzá csatlakozni a befogadó 
tagállamban, ahol az uniós polgár szabadon él a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való 
jogával. 

Bár azon tagállamok – mint például az Egyesült Királyság –, amelyeket nem köt a 
539/2001/EK rendelet, amennyiben egy uniós polgár a területükön él a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogával, megkövetelhetik, hogy harmadik országbeli házastársa a nemzeti 
törvényekkel összhangban beutazási vízummal rendelkezzen. A szóban forgó rendelet 5. 
cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az irányelv 10. cikkében említett érvényes 
tartózkodási kártya mentesíti az ilyen családtagot a vízumkötelezettség alól.

Az irányelv szóban forgó rendelkezéseinek való megfelelés érdekében az Egyesült Királyság 
hatályba léptette a 2006. évi bevándorlási (Európai Gazdasági Térség) rendeleteket.

A 2006. évi rendeletek 11 (2) szabálya kimondja, hogy annak a személynek, aki nem EGT-
beli polgár, engedélyezni kell az Egyesült Királyságba történő belépést, amennyiben az adott 
személy egy EGT-beli polgár családtagja, valamint érkezésekor fel tud mutatni érvényes 
útlevelet és egy EGT-beli családtag számára kiállított beutazási engedélyt, tartózkodási 
kártyát vagy letelepedési kártyát.
Úgy tűnhet, hogy a 2006. évi rendeletek 11 (2) szabálya összhangban áll az irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdésével. Mindazonáltal, a brüsszeli brit konzulátus és a UK SOLVIT 
központ értelmezése szerint a szóban forgó rendelet csupán az illetékes egyesült királyságbeli 
hatóságok által kiállított tartózkodási kártyák tulajdonosai számára biztosít 
vízumkötelezettség alóli mentességet. 

A szóban forgó irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek értelmében a 
vízumkötelezettség alóli mentességhez elegendő, ha a családtagok az irányelv 10. cikkével 
összhangban kiállított érvényes tartózkodási kártyával rendelkeznek. Ez a rendelkezés 
semminemű arra vonatkozó követelményt nem határoz meg, miszerint e mentesség csupán a 
tartózkodási kártyát kiállító tagállamra korlátozható. 
A 2004/38/EK irányelv értelmében fennálló, vízumkövetelményekre vonatkozó feltétel olyan 
jellegű értelmezése, miszerint az irányelv 10. cikkével összhangban kiállított tartózkodási 
kártyával rendelkező családtag csupán a tartózkodási kártyát kiállító tagállamban mentesül a 
vízumkötelezettség alól, az irányelvben megfogalmazott feltételt egy újabb, a tartózkodási 
kártya „eredetére” vonatkozó feltétellel egészítené ki. Egy ilyen jellegű követelmény azonban 
túllép az irányelvben előírtakon, és azzal ellentétes intézkedést jelent.
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Ami a beutazási vízum díját illeti, a szóban forgó irányelv 5. cikkének (2) bekezdése előírja a 
beutazási vízumok ingyenes kiállítását. Meg kell jegyezni, hogy egy uniós polgár harmadik 
országbeli családtagjai számára kiállított beutazási vízumok kiadása csupán abban az esetben 
ingyenes, amennyiben a családtag az uniós polgár kíséretében, vagy a hozzá történő 
csatlakozás céljából utazik a befogadó tagállamba. Amikor a családtag egyedül és nem a 
célból utazik, hogy a befogadó tagállamban az uniós polgárhoz csatlakozzon, az irányelv nem 
alkalmazandó, és vízumdíj szabható ki.
King úr 2006. november 3-án a jelenlegivel megegyező panaszt nyújtott be a Bizottság 
szolgálataihoz. A panaszt a 2006/5043. hivatkozási szám alatt vették nyilvántartásba. A 
Bizottság 2007. március 27-én levelet küldött az Egyesült Királyság hatóságainak, amelyben 
felkérte őket, hogy a levél kézhezvételétől számított két hónapon belül jutassák el hozzánk 
megjegyzéseiket a tartózkodási kártyák vízumkötelezettség alóli mentességének ügyében.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. július 17.

Amint azt a Bizottság a szóban forgó petíció tárgyában az Európai Parlamenthez intézett 
előző közleményében kifejtette, a petíció benyújtója által felvetett kérdéseket 2007. március 
27-én az egyesült királyságbeli hatóságok figyelmébe ajánlották, és egyben felkérték őket 
arra, hogy az alkalmazandó közösségi jog alapján ismertessék észrevételeiket az üggyel 
kapcsolatban adott bizottsági értékelésre vonatkozóan.

Az egyesült királyságbeli hatóságok 2007. június 4-i válaszlevelükben kifejtették, hogy a 
tartózkodási kártyára való hivatkozás a rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében az illetékes 
egyesült királyságbeli hatóságok által kiállított tartózkodási kártyára vonatkozik, valamint 
rámutattak arra, hogy nem osztják a Bizottságnak az irányelv 5. cikke (2) bekezdésére 
vonatkozó értelmezését.

Immáron egyértelmű, hogy a kérdés nem a közösségi jogot átültető egyesült királyságbeli 
nemzeti jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos, hanem sokkal inkább a szóban forgó 
irányelv átültetésével. A petícióban felvetett kérdést egy 2008 végéig véglegesítendő átfogó 
vizsgálat keretében mérlegelik majd, amely arra irányul, hogy az egyesült királyságbeli 
jogszabályok mennyiben felelnek meg az irányelvnek.


