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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1436/2012, της Olga Baltag, μολδαβικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της Συμφωνίας Σένγκεν από την Ουγγαρία 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία ενεγράφη τον Αύγουστο του 2009 ως φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο 
του Στρασβούργου, έλαβε στη Μολδαβία θεώρηση διαμονής μακράς διαρκείας. Τον 
Σεπτέμβριο του 2009 υπέβαλε τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να λάβει το ειδικό 
αυτοκόλλητο της θεώρησης και στις 30 Ιανουαρίου 2010 ταξίδεψε από τη Μολδαβία στη 
Γαλλία. Ωστόσο, οι ουγγρικές αρχές τη σταμάτησαν και της επέβαλαν πρόστιμο με την 
αιτιολογία ότι τα έγγραφά της δεν θεωρούνταν έγκυρα στην Ουγγαρία. Η αναφέρουσα 
υποστηρίζει ότι αυτό συνιστά παραβίαση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του 
χώρου Σένγκεν για τους κατόχους θεωρήσεων διαμονής μακράς διαρκείας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, μέχρι τον
Απρίλιο του 5, 2010, μια θεώρηση διαμονής μακράς διαρκείας (τύπου "D") εθεωρείτο μια 
εθνική θεώρηση η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμείνει μόνο στο κράτος μέλος που 
χορηγεί τη θεώρηση, έστω και αν επιτρέπεται επίσης να διέλθει από το έδαφος των λοιπών 
κρατών Σένγκεν για να μεταβεί στο έδαφος του κράτους που εξέδωσε τη θεώρηση διαμονής 
μακράς διαρκείας.
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Οι πολίτες τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης διαμονής βραχείας 
διαρκείας σύμφωνα με τον κανονισμό 539/2001, όπως οι Μολδαβοί, - έστω και αν και 
βρίσκονται νόμιμα στο έδαφος του κράτους μέλους που χορήγησε τη θεώρηση D - δεν 
επιτρεπόταν να μεταβούν για σύντομες επισκέψεις σε άλλα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης διαμονής τους βάσει της θεώρησης D, οπότε δεν είχαν τη δυνατότητα να 
περάσουν από τα άλλα κράτη επιστρέφοντας στη χώρα καταγωγής τους βάσει της θεώρησης 
D.

Το άρθρο 18 της σύμβασης του Σένγκεν, στην αρχική του μορφή, προέκυψε από τη 
διαδικασία που εφαρμοζόταν τότε γενικά από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οποία οι
θεωρήσεις τύπου D μετατρέπονται σε άδεια διαμονής μόλις ο κάτοχος θεώρησης φθάσει στο 
έδαφος του κράτους μέλους έκδοσης. Με βάση αυτήν την άδεια διαμονής οι πολίτες τρίτων 
χωρών θα μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου Σένγκεν. Για το λόγο αυτό, 
κατά τη σύναψη της σύμβασης του Σένγκεν, τα κράτη μέλη δεν θεώρησαν ότι πρέπει να 
ρυθμίσουν, για τα άτομα με θεώρηση D, την κυκλοφορία τους εντός του χώρου Σένγκεν, την 
επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους ή μια δεύτερη διέλευση στο κράτος μέλος που 
εξέδωσε τη θεώρηση D.

Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι στην πράξη, όλο και περισσότερο, τα κράτη μέλη δεν
έχουν αντικαταστήσει τη θεώρηση τύπου D με άδεια διαμονής μετά την είσοδο των πολιτών
τρίτων χωρών, ή την αντικατέστησαν με σημαντικές όμως καθυστερήσεις. Έτσι, μη 
διαθέτοντας παρά μόνο μια θεώρηση D, οι ενδιαφερόμενοι παρέμεναν "καθηλωμένοι" στο 
κράτος μέλος που εξέδωσε τη θεώρηση D. Συγκεκριμένα, οι πολίτες τρίτων χωρών κάτοχοι 
θεώρησης τύπου D με υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τον κανονισμό 539/2001 
χρειάζονταν μια θεώρηση Σένγκεν βραχείας διαμονής (θεώρηση τύπου C) για να ταξιδέψουν 
σε άλλα κράτη Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης από το έδαφος άλλων κρατών 
Σένγκεν, όταν επέστρεφαν στη χώρα τους καταγωγής ή στη συνέχεια στο κράτος μέλος 
κατοικίας.

Στο πλαίσιο αυτό , εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2010 ο κανονισμός 265/2010/ΕΕ (για την 
τροποποίηση της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και του κανονισμού ΕΚ
αριθ. 562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση διαμονής μακράς 
διαρκείας). Στόχος του είναι να διευκολύνει στο χώρο Σένγκεν την κυκλοφορία  των πολιτών
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος βάσει θεώρησης διαμονής μακράς
διαρκείας τύπου "D" που εκδίδεται από το κράτος μέλος.

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 5 Απριλίου 2010 γεγονός που σημαίνει ότι από την 
ημερομηνία αυτή, όλες οι θεωρήσεις διαμονής μακράς διαρκείας παρέχουν στους κατόχους
τους δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του χώρου Σένγκεν για τρεις μήνες κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου έξι μηνών.  Πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος θεώρησης 
διαμονής μακράς διαρκείας τύπου D η οποία χορηγείται από ένα κράτος μέλος έχει το 
δικαίωμα να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τις συνθήκες 
που ισχύουν για τον κάτοχο της άδειας διαμονής.  Η ελεύθερη αυτή κυκλοφορία 
περιλαμβάνει επίσης απεριόριστο αριθμό εισόδων / εξόδων στο χώρο Σένγκεν.

Κατά τη στιγμή του ταξιδιού της αναφέρουσας στις 30 Ιανουαρίου του 2010, ίσχυαν οι 
παλαιοί κανόνες.  Ως εκ τούτου, η θεώρηση D της αναφέρουσας δεν της επέτρεπαν να διέλθει 
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από την Ουγγαρία για να επιστρέψει στη Γαλλία.  Για τη διέλευση μέσω του εδάφους της 
Ουγγαρίας χρειαζόταν θεώρηση Σένγκεν από το αρμόδιο κράτος μέλος.  

Συμπέρασμα
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι ουγγρικές αρχές ενήργησαν ορθώς.  Ωστόσο, 
χάρις στους νέους κανονισμούς για τις θεωρήσεις τύπου D, δεν πρόκειται στο μέλλον να 
προκύψει τέτοιο πρόβλημα.


