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Tárgy: Richard Willmer, brit állampolgár által benyújtott 1307/2007. számú petíció 
egy brit állampolgár felesége Szerződés szerinti jogainak házastársa Egyesült 
Királyságba történő elkísérése kapcsán Olaszországban történő 
megtagadásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Olaszországban élő brit állampolgár, és olasz tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik. Orosz állampolgárságú feleségének – egy uniós polgár családtagjaként – szintén 
megadták a letelepedési engedélyt. A házaspár az Egyesült Királyságba szeretett volna utazni, 
hogy meglátogassák a petíció benyújtójának édesapját, akinek lakóhelye jelenleg az Európai 
Gazdasági Térségen kívül található, és aki nemrég hat hétre az Egyesült Királyságba 
látogatott. A petíció benyújtója számára egyértelműnek tűnt, hogy a 2004/38/EK irányelv 
értelmében felesége egy három hónapos időtartamra elkísérheti őt az Egyesült Királyságba, ha 
érvényes orosz útlevéllel rendelkezik, és fel tudja mutatni olasz tartózkodási engedélyét vagy 
ha csak nála van a házassági anyakönyvi kivonatuk.  Sajnálatos módon az Egyesült Királyság 
az említett irányelvet nem érzi magára nézve kötelezőnek. Az Egyesült Királyságban a 
2004/38/EK irányelvet átültető, 2006/1003. sz. bevándorlási törvény 2. cikke, amely ellentétes 
az irányelv 10. cikkével, megállapítja, hogy az Egyesült Királyságba csak a brit hatóságok 
által kiadott letelepedési engedéllyel lehet belépni, más tagállamok által kiadott letelepedési 
engedéllyel viszont nem. Tekintettel erre a követelményre és egyéb esetleges problémák 
elkerülése érdekében, jóllehet felismerték, hogy a feleségnek nincsen szüksége sem vízumra, 
sem pedig EGT családi engedélyre, kérelmet nyújtottak be az utóbbira vonatkozóan. A brit 
vízumokhoz egy újfajta EGT családi engedély űrlapot kell kitölteni, amely még részletesebb 
adatokat kér mind az EGT-állampolgárra (például munkaszerződés, havi munkaórák számra, 
összjövedelem stb.), mind a családtagra vonatkozóan (lejárt útlevelek az utolsó 10 évre 
vonatkozóan, szerepel-e a bűnügyi nyilvántartásban, mindkét szülő neve és születési dátuma 
stb.). Az űrlapon megjegyzik azt is, hogy a családtagot kötelezhetik arra, hogy biometrikus 
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adatokat (ujjlenyomatokat) vegyenek tőle. Ezek a követelmények messze meghaladják az 
irányelvben előírtakat, és a petíció benyújtójának értelmezése szerint csak az ő és felesége 
érvényes útlevelet, illetve házassági anyakönyvi kivonatukat kérhetik tőlük. (Meg kell 
jegyezni, hogy mivel ezek az eljárások hosszú ideig elhúzódtak, a petíció benyújtójának 
édesapja időközben elhagyta az Egyesült Királyságot). Végül a brit hatóságok elismerték, 
hogy a petíció benyújtójának felesége számára engedélyezhetik az Egyesült Királyságba való 
belépést EGT családi engedély nélkül, amennyiben bizonyítani tudja, hogy egy EGT-
állampolgár családtagja, továbbá az engedély garanciaként szolgál tulajdonosa számára arra, 
hogy a feleséget nem utasítják vissza a határnál valamely más indokból, amely okból abszurd 
dolog lenne vízumért folyamodni. A petíció benyújtója az olaszországi és az egyesült 
királyságbeli Solvit irodával is felvette a kapcsolatot. Az olaszországi Solvit – az egyesült 
királyságbeli Solvittal folytatott konzultációt követően – azt a választ adta a petíció 
benyújtójának, hogy – az Egyesült Királyságba látogatóként visszatérő brit állampolgárként –
nem tartozik az irányelv hatálya alá, ugyanakkor az egyesült királyságbeli Solvit kitart 
amellett, hogy a feleségnek az Egyesült Királyság nemzeti joga értelmében vízumkérelmet 
kell benyújtania.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 5. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A petíció benyújtója – aki orosz feleléségével Olaszországban élő brit állampolgár – azt 
állítja, hogy az Egyesült Királyság megsértette a 2004/38/EK irányelvet azáltal, hogy 
feleségét belépési vízum megszerzésére, valamint több kiegészítő okirat bemutatására 
kötelezte. Azt is kifogásolja továbbá, hogy amikor feleségével az Egyesült Királyságba kívánt 
utazni, a légitársaság arról tájékoztatta őket, hogy beszállásukat megtagadják, mivel az olasz 
határrendészet nem engedélyezi felesége számára, hogy vízum nélkül utazzon az Egyesült 
Királyságba.

A közösségi jog értelmében, amennyiben az uniós polgárok a befogadó tagállamban élnek a 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukkal, harmadik országbeli családtagjuknak 
joga van ahhoz, hogy abba az országba őket elkísérjék vagy hozzájuk csatlakozzanak, 
valamint hogy e célból belépési vízumhoz jussanak. Ezek a jogok kizárólag az uniós polgárral 
fennálló családi kötelékből származnak.

Jóllehet az ilyen harmadik országbeli családtagok számára előírhatják a belépési vízumot, az 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a befogadó tagállamnak minden szükséges 
eszközt biztosítania kell számukra a szükséges vízumok megszerzéséhez. Az ilyen vízumokat 
ingyenesen és a lehető legrövidebb időn belül, gyorsított eljárással kell kiadni.

Ezenkívül az irányelv 10. cikkében említett érvényes tartózkodási kártya megléte mentesíti 
ezen családtagokat a vízumkötelezettség alól.

Annak érdekében, hogy megfeleljen az irányelv szóban forgó rendelkezéseinek, az Egyesült 
Királyság hatályba léptette a 2006. évi bevándorlási rendeleteket (az Európai Gazdasági 
Térségre vonatkozóan). A 2006. évi rendeletek 11. rendeletének (2) bekezdése kimondja, 
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hogy azon személy számára, aki nem az EGT állampolgára, engedélyezni kell az Egyesült 
Királyság területére történő beutazást, amennyiben az adott személy egy EGT állampolgár 
családtagja, valamint megérkezésekor érvényes útlevelet és a családtagok számára kiállított 
EGT-engedélyt, tartózkodási kártyát vagy letelepedési kártyát tud bemutatni.

A jelek szerint a 11. rendelet (2) bekezdése összhangban áll az irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdésével. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az egyesült királysági hatóságok úgy értelmezik 
ezt a rendeletet, hogy az csupán az illetékes egyesült királysági hatóságok által kiállított 
tartózkodási kártyával rendelkező személyeket mentesíti a vízumkötelezettség alól.

Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek értelmében ahhoz, hogy a 
családtagok mentesüljenek a vízumkötelezettség alól, elegendő, ha az irányelv 10. cikke 
alapján kiállított érvényes tartózkodási kártyával rendelkeznek. Ez a rendelkezés nem 
korlátozódik a tartózkodási kártyát kiállító tagállamra. Az ilyen jellegű kötelezettség 
meghaladja az irányelvben előírtakat.

Ami a kiegészítő okiratokat illeti, mivel a harmadik országbeli családtagok belépési vízum 
iránti joga kizárólag a családi kötelékekből származik, a tagállamok csupán a 
személyazonosságukat és az uniós polgárral fennálló családi kapcsolataikat igazoló 
dokumentumok bemutatására kötelezhetik őket.

A Bizottsághoz több, egymással megegyező panasz érkezett – ideértve a petíció benyújtója 
által előterjesztett panaszt is –, és a Bizottság ebben az ügyben 2007. március 27-én lépett 
kapcsolatba az egyesült királysági hatóságokkal. Az egyesült királysági hatóságok 2007. 
június 4-i válaszukban azt a tájékoztatást adták, hogy nem osztják a Bizottságnak az irányelv 
5. cikke (2) bekezdésével kapcsolatos értelmezését, és kifejtették, hogy a kiegészítő 
dokumentumok a követségi dolgozók számára elősegítik a kérelmezők által megadott 
információk ellenőrzését, valamint a kérelmek minél gyorsabb és hatékonyabb feldolgozását. 
A válasz megerősítette, hogy nincs ilyen kiegészítő dokumentumok benyújtására vonatkozó 
jogi kötelezettség, mivel a családtagok számára kiállított EGT-engedély kiadása kötelező 
abban az esetben, amikor a beléptetési ellenőrzést végző tisztviselő („Entry Clearance 
Officer”) megbizonyosodott afelől, hogy teljesültek a 2006. évi rendeletek 12. rendeletében 
foglalt követelmények. Ez az érvelés nem teljesen meggyőző, és a Bizottság tervbe vette a 
szóban forgó probléma kivizsgálását a folyamatban lévő, arra vonatkozóan végzett 
ellenőrzések keretében, hogy az egyesült királysági jogszabályok megfelelnek-e az 
irányelvben foglaltaknak.

A petíció benyújtójának panaszát hivatalosan 2008 februárjában vették nyilvántartásba a 
2008/4161-es iktatási számon.

Ami az olasz hatóságok részéről annak megtagadását illeti, hogy a petíció benyújtójának 
házastársa számára engedélyezzék az Egyesült Királyságba történő utazást, az irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése arra kötelezi az olasz hatóságokat, hogy az uniós polgárral egy 
befogadó tagállamba utazó vagy családtagjukhoz ott csatlakozni kívánó harmadik országbeli 
állampolgároknak engedélyezze területük érvényes útlevéllel történő elhagyását. E tekintetben 
nem engedélyezett ezen jog korlátozása, még abban az esetben sem, ha a nemzeti hatóságok 
úgy ítélik meg, hogy az érintett családtag nem rendelkezik a befogadó tagállam területére 
történő beutazáshoz szükséges vízummal.


