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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1541/2012, του Nicholas Crossin, ιρλανδικής και βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση από τις γαλλικές αρχές της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση των 
πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους στα κράτη μέλη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πολίτης ιρλανδικής και βρετανικής ιθαγένειας, ο οποίος κατοικεί στη Γαλλία 
από τις 26 Ιανουαρίου 2012, υποστηρίζει ότι η σύζυγός του, η οποία κατάγεται από τη 
Σινγκαπούρη, υπέβαλε τον Απρίλιο του 2012 αίτηση αλλαγής του καθεστώτος της από 
επισκέπτριας σε μόνιμης κατοίκου. Η αίτησή της απορρίφθηκε δύο φορές (Ιούλιος και 
Νοέμβριος του 2012). Οι αρχές απέστειλαν αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης για άδεια 
διαμονής (récépissé de demande de carte de séjour) και ενημέρωσαν το ζευγάρι ότι η σύζυγος 
του αναφέροντος δεν είχε δικαίωμα να εργαστεί στη Γαλλία. Το τρίτο αποδεικτικό που 
εστάλη τον Ιανουάριο του 2013 δεν περιείχε πλέον αυτή την ένδειξη.

Επιπλέον, οι αρχές απαίτησαν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πρόσθετων εγγράφων 
τεκμηρίωσης, μη λαμβάνοντας υπόψη τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2 της οδηγίας. Επίσης, επέβαλαν στο ζευγάρι τέλος 106 ευρώ, υποστηρίζοντας 
ότι η άδεια διαμονής θα είχε ισχύ ενός μόνο έτους, τη στιγμή που η οδηγία ορίζει ότι οι άδειες 
διαμονής θα πρέπει να έχουν πενταετή ισχύ και να εκδίδονται δωρεάν. Ο αναφέρων 
καταγγέλλει τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας από τις αρχές, ισχυριζόμενος ότι πολλοί 
πολίτες της ΕΕ και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, και προτρέπει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραπέμψει το θέμα επειγόντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
με σκοπό την επίλυσή του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 20 Σεπτεμβρίου 2013

Τον Νοέμβριο του 2012 ο αναφέρων υπέβαλε απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καταγγελία σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη Γαλλία.

Η αναφορά του θέτει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ1 στη Γαλλία, ιδίως όσον αφορά τις ακόλουθες διατάξεις:
– το άρθρο 8 αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις για τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας διαμονής και οι οποίοι υπόκεινται μόνο, 
κατά περίπτωση, στην υποχρέωση εγγραφής· 
– το άρθρο 9 αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις για τα μέλη της οικογένειας πολίτη της 
Ένωσης που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους για τη χορήγηση δελτίου διαμονής μέλους 
οικογένειας πολίτη της Ένωσης· 
– το άρθρο 10 προσδιορίζει τους όρους για τη χορήγηση δελτίου διαμονής, το οποίο 
χορηγείται το αργότερο εντός εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και 
απαριθμεί τα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν (ισχύον διαβατήριο, έγγραφο το οποίο 
πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμού συγγένειας και απόδειξη διαμονής στο κράτος μέλος του 
πολίτη της Ένωσης)· 
– το άρθρο 11 παράγραφος 1 ορίζει ότι το δελτίο διαμονής χορηγείται σε μέλος της 
οικογένειας πολίτη της Ένωσης για περίοδο πέντε ετών ή για την προβλεπόμενη περίοδο 
παραμονής του πολίτη της Ένωσης, εφόσον η εν λόγω περίοδος είναι μικρότερη των πέντε 
ετών· 
– το άρθρο 23 ορίζει ότι τα μέλη της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης δικαιούνται να 
εργάζονται· 
– τέλος, το άρθρο 25 παράγραφος 2 διευκρινίζει ότι τα δελτία διαμονής που προβλέπονται 
στην εν λόγω οδηγία χορηγούνται ατελώς ή έναντι τέλους που δεν υπερβαίνει το 
επιβαλλόμενο στους ημεδαπούς για τη χορήγηση παρεμφερών εγγράφων.
Τον Απρίλιο του 2013 η Επιτροπή ζήτησε από τις γαλλικές αρχές να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους ως προς τη συμβατότητα της διαδικασίας που ακολούθησαν στην 
περίπτωση του αναφέροντος με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Οι γαλλικές αρχές 
απέστειλαν την απάντησή τους τον Ιούλιο του 2013.
Στην εν λόγω απάντηση οι γαλλικές αρχές δηλώνουν ότι, εάν όντως προβλέπεται στη γαλλική 
νομοθεσία υποχρέωση εγγραφής, οι σχετικές διαδικασίες εφαρμογής δεν θεσπίστηκαν ποτέ. 
Συνεπώς, στη Γαλλία, οι πολίτες της Ένωσης δεν υπόκεινται σε καμία διοικητική υποχρέωση 
σε περίπτωση διαμονής άνω των τριών μηνών.
Όσον αφορά την προθεσμία χορήγησης δελτίου διαμονής σε μέλος της οικογένειας πολίτη 
της Ένωσης, οι γαλλικές αρχές δηλώνουν ότι σε ορισμένες νομαρχίες, όπως στην περίπτωση 
της νομαρχίας του Παρισιού, συσσωρεύεται μεγάλος όγκος αιτήσεων, το οποίο δικαιολογεί 
το μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την αποστολή της ειδοποίησης, ενώ συνήθως οι 

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με 
το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και 
την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 
90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77 έως 123).
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ειδοποιήσεις αποστέλλονται εντός του ίδιου μήνα. Κατά τα λεγόμενα των γαλλικών αρχών, η 
περίπτωση του αναφέροντος είναι μεμονωμένη.

Όσον αφορά την αιτιολόγηση της άρνησης χορήγησης άδειας διαμονής βάσει των δύο 
πρώτων αιτήσεων, οι γαλλικές αρχές δηλώνουν ότι και στις δύο περιπτώσεις παρείχαν γραπτή 
αιτιολόγηση της απόρριψης των αιτήσεων στην οποία δηλωνόταν ότι η άρνηση χορήγησης 
οφειλόταν στην έλλειψη εγγράφου που να πιστοποιεί την παρουσία του αναφέροντος στη 
Γαλλία, δηλαδή του ευρωπαίου πολίτη που διαθέτει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, 
Στην εν λόγω γραπτή αιτιολόγηση αναφέρονταν τα έγγραφα που ζητούνταν για τη 
διαδικασία. Ωστόσο, δεν κινήθηκε η διαδικασία διοικητικής έρευνας που ζητήθηκε καθώς 
αποδείχθηκε μη αναγκαία. 

Οι αρχές επισημαίνουν επίσης ότι οι οδηγίες που διαβιβάστηκαν στις νομαρχίες αναφέρουν 
σαφώς ότι το είδος της θεώρησης ή ακόμη και μία θεώρηση της οποίας η ισχύς έχει παρέλθει 
δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση τη μη χορήγηση δελτίου διαμονής σε μέλος της 
οικογένειας πολίτη της Ένωσης. Ομοίως, στις εν λόγω οδηγίες διευκρινίζεται ότι τα μέλη της 
οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν επαγγελματική 
δραστηριότητα στη Γαλλία. Ωστόσο, για να μπορέσει το εν λόγω πρόσωπο να ασκήσει 
επαγγελματική δραστηριότητα, θα πρέπει να εξακριβωθεί το δικαίωμα διαμονής του.
Οι γαλλικές αρχές δηλώνουν ότι εσφαλμένως ζητήθηκε η καταβολή τέλους 106 ευρώ από τον 
αναφέροντα, και ότι η κατάσταση αυτή επανορθώθηκε. Τα μέλη της οικογένειας πολίτη της 
Ένωσης δεν υπόκεινται σε κανένα τέλος για την έκδοση δελτίου διαμονής στη Γαλλία. 

Όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου διαμονής, οι γαλλικές αρχές διευκρινίζουν ότι 
επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα το οποίο επιλύθηκε κατόπιν αλλαγής της σχετικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Επιβεβαίωσαν ότι θα χορηγήσουν στη σύζυγο του αναφέροντος δελτίο διαμονής πενταετούς 
ισχύος.
Συμπέρασμα

Η απάντηση των γαλλικών αρχών είναι καθόλα ικανοποιητική για τον αναφέροντα, ο οποίος 
θα ενημερωθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο της εν 
λόγω απάντησης.


