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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1437/2012, της Olga Baltag, μολδαβικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της Συμφωνίας Σένγκεν από την Ιταλία 

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. Μετά την 
άφιξή της στη Γαλλία, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες τυπικές διαδικασίες προκειμένου να 
λάβει το ειδικό αυτοκόλλητο της θεώρησης και στις 28 Οκτωβρίου 2009 αναχώρησε από το 
Στρασβούργο σιδηροδρομικώς με προορισμό τη Μολδαβία. Ωστόσο, στο αεροδρόμιο του 
Μιλάνου και αφού ολοκλήρωσε τους ελέγχους ασφαλείας, δεν της επετράπη η επιβίβαση με 
το αιτιολογικό ότι τα έγγραφά της δεν ίσχυαν στην ιταλική επικράτεια. Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι αυτό συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς 
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

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

Όσον αφορά, κατ’ αρχάς, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 σχετικά με τα δικαιώματα των 
επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η άρνηση επιβίβασης 
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προσδιορίζεται ως άρνηση να μεταφερθούν σε μια πτήση επιβάτες, μολονότι εμφανίσθηκαν 
προς επιβίβαση την καθορισμένη ώρα και με επιβεβαιωμένη κράτηση, εκτός εάν υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι να μην τους επιτραπεί η επιβίβαση, όπως λόγοι υγείας, ασφάλειας της πτήσης 
ή αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων 

Μια άρνηση μεταφοράς επιβάτη λόγω ανεπαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων θεωρείται, κατά 
συνέπεια, εκτός σφάλματος του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας ή του αερολιμένα 
κατά τον έλεγχο των εγγράφων, άρνηση για σοβαρούς λόγους, και δεν αποτελεί ως εκ τούτου 
«άρνηση επιβίβασης» κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004. Κατά συνέπεια, 
ο εν λόγω κανονισμός δεν εφαρμόζεται στους επιβάτες στους οποίους δεν επετράπη η 
επιβίβαση σε πτήση λόγω του ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις θεώρησης διαβατηρίου 
που απαιτούνται στον χώρο Σένγκεν.  

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο Σενγκεν, πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του 
Σένγκεν, έως τις 5 Απριλίου 2010 μια θεώρηση μακράς διάρκειας (τύπου D) αντιστοιχούσε 
σε εθνική θεώρηση που επέτρεπε στον κάτοχό της να διαμένει αποκλειστικά στο κράτος 
μέλος έκδοσης της θεώρησης, παρόλο που επέτρεπε επίσης τη διέλευση από το έδαφος των 
άλλων κρατών Σένγκεν ενόψει της μετάβασης στο έδαφος του κράτους που είχε εκδώσει την 
θεώρηση μακράς διάρκειας.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση της θεώρησης βραχείας 
διάρκειας, σύμφωνα με τον κανονισμό 539/2001, όπως οι Μολδαβοί, - παρότι ήταν νομίμως 
παρόντες στο έδαφος του κράτους μέλους που είχε εκδώσει τη θεώρηση τύπου D – δεν είχαν 
το δικαίωμα να μεταβαίνουν για επισκέψεις βραχείας διάρκειας στα άλλα κράτη μέλη κατά 
τη διάρκεια της μακράς διαμονής τους βάσει της εν λόγω θεώρησης τύπου D. Επίσης δεν 
είχαν το δικαίωμα διέλευσης από τα άλλα κράτη μέλη κατά την επιστροφή τους στην χώρα 
καταγωγής τους βάσει της θεώρησης D.

Το άρθρο 18 της Συμφωνίας Σένγκεν, στην αρχική του διατύπωση, προέκυπτε από τη 
διαδικασία που εφαρμοζόταν γενικά εκείνη την εποχή από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
οποία οι θεωρήσεις τύπου D συνήθως μετατρέπονταν σε άδεια παραμονής από τη στιγμή που 
ο κάτοχος της θεώρησης έφτανε στο έδαφος του κράτους μέλους έκδοσης. Βάσει παρόμοιας 
άδειας παραμονής οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούσαν τότε να κυκλοφορούν ελεύθερα στον 
χώρο Σένγκεν. Για το λόγο αυτό, όταν συνήφθη η Συμφωνία Σένγκεν, τα κράτη μέλη δεν 
θεώρησαν αναγκαίο να ρυθμίσουν, για τα άτομα με θεώρηση τύπου D, την κυκλοφορία τους 
στον χώρο Σένγκεν, την επιστροφή τους στην χώρα καταγωγής τους ή μια δεύτερη μετάβαση 
στο κράτος μέλος που είχε εκδώσει την θεώρηση τύπου D.

Το πραγματικό πρόβλημα προέκυψε όταν, στην πράξη, όλο και συχνότερα τα κράτη μέλη δεν 
αντικαθιστούσαν τις θεωρήσεις τύπου D από άδεια παραμονής μετά από την είσοδο των 
υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφός τους, ή τις αντικαθιστούσαν με σημαντική καθυστέρηση. 
Εξαιτίας της κατάστασης αυτής, τα ενδιαφερόμενα άτομα, που ήταν κάτοχοι μόνο μιας 
θεώρησης τύπου D, παρέμεναν «μπλοκαρισμένα» στο κράτος μέλος που είχε εκδώσει την εν 
λόγω θεώρηση τύπου D:  οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κάτοχοι θεώρησης τύπου D, υποκείμενοι 
στην υποχρέωση της θεώρησης διαβατηρίου δυνάμει του κανονισμού 539/2007 χρειάζονταν 
μια θεώρηση Σένγκεν βραχείας διάρκειας (τύπου C) για να ταξιδεύουν στα άλλα κράτη 
Σένγκεν, και αυτό επίσης κατά τη διέλευση από το έδαφος άλλων κρατών Σένγκεν όταν 
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επέστρεφαν στην χώρα καταγωγής τους ή, εν συνεχεία, όταν επέστρεφαν στο κράτος μέλος 
διαμονής τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κανονισμός (ΕΕ) 265/2010 (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 μακράς διάρκειας) εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου
2010. Αποβλέπει στη διευκόλυνση στον χώρο Σέγκεν της κυκλοφορίας των υπηκόων τρίτων 
χωρών που διαμένουν νομίμως σε ένα από τα κράτη μέλη βάσει θεώρησης μακράς διάρκειας 
τύπου «D» εκδοθείσας από το κράτος μέλος αυτό.

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 5η Απριλίου 2010, όπερ σημαίνει ότι από την ημερομηνία 
αυτή, όλες οι εν ισχύ θεωρήσεις μακράς διάρκειας επιτρέπουν στους κατόχους τους την 
ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν επί τρεις μήνες κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου. 
Ένας υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος θεώρησης μακράς διάρκειας τύπου D εκδοθείσας από 
κράτος μέλος μπορεί να μεταβαίνει στα υπόλοιπα κράτη μέλη επί τρεις μήνες ανά εξάμηνο, 
υπό τους ίδιους όρους με τον κάτοχο άδειας παραμονής. Αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία 
καλύπτει επίσης έναν απεριόριστο αριθμό εισόδων/εξόδων από τον χώρο Σέγκεν.

Κατά το ταξίδι της αναφέρουσας, στις 20 Οκτωβρίου 2009, ίσχυαν ακόμα οι παλαιοί κανόνες. 
Κατά συνέπεια, η θεώρηση τύπου D της αναφέρουσας δεν της επέτρεπε τη διέλευση από την 
Ιταλία για να επιστρέψει στη Μολδαβία. Η αναφέρουσα επιβιβάστηκε σε τρένο εντός του 
χώρου Σένγκεν (από το Στρασβούργο στο Μιλάνο), και εν συνεχεία σε πτήση για να 
αναχωρήσει από τον χώρο Σένγκεν (προς τη Μολδαβία). Κατά συνέπεια, αναγκαστικά 
πέρασε από το έδαφος της Ιταλίας για να μεταβεί εν συνεχεία στο διεθνές αεροδρόμιο 
Μιλάνο/Malpensa, μετάβαση για την οποία χρειαζόταν θεώρηση Σένγκεν για τη διέλευση 
από την Ιταλία.

Συμπέρασμα

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η δράση των ιταλικών αρχών ήταν ορθή.  Ως εκ 
τούτου, η άρνηση των ιταλικών αρχών να επιτρέψουν την επιβίβαση της αναφέρουσας στην 
πτήση για τη Μολδαβία ήταν εύλογα δικαιολογημένη και, επομένως, οι διατάξεις του 
κανονισμού 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, στις οποίες παραπέμπει η αναφέρουσα, 
δεν εφαρμόζονται στην προκείμενη περίπτωση. Εντούτοις, χάρη στους νέους κανόνες που 
διέπουν τις θεωρήσεις του τύπου D, παρόμοιο πρόβλημα δεν θα πρέπει να επαναληφθεί στο 
μέλλον. 


