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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1706/2012 της Flora Hansen, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τη Σουηδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία κατέχει τη γερμανική ιθαγένεια και κατάγεται από τις Φιλιππίνες, 
διαμαρτύρεται για τον τρόπο που η Σουηδία, όπου μετέβη μετά τον γάμο της με τον νορβηγό 
σύζυγό της που ζει στη Σουηδία, εφαρμόζει την οδηγία 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία. Η αναφέρουσα περιγράφει πολυάριθμες περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόθεσή 
της αντιμετωπίστηκε εσφαλμένα, όσον αφορά την ίδια και την κόρη της, η οποία την 
ακολούθησε στη Σουηδία από τις Φιλιππίνες. Ισχυρίζεται ότι το Δικαστήριο Μετανάστευσης 
έχει αποστείλει την εν λόγω υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου 
να αποσαφηνιστεί η ερμηνεία ορισμένων πτυχών της οδηγίας. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, τη φροντίδα της κόρης 
της αναφέρουσας, η οποία γεννήθηκε στις Φιλιππίνες, ανέλαβε η γιαγιά της σε ηλικία τριών 
ετών, όταν η μητέρα της μετέβη στη Γερμανία για να εργαστεί. Η αναφέρουσα έστελνε σε 
τακτική βάση χρήματα στην οικογένειά της στις Φιλιππίνες και την επισκεπτόταν κάθε 
χρόνο. Μετά από πολλά έτη διαμονής στη Γερμανία η αναφέρουσα απέκτησε τη γερμανική 
υπηκοότητα, προτού μεταβεί στη Σουηδία το 2009 μαζί με τον νορβηγό σύντροφό της, τον 
οποίο παντρεύτηκε το 2011. Εντωμεταξύ η κόρη της αναφέρουσας σπούδασε νοσηλευτική 
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στις Φιλιππίνες και απέκτησε αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Μετά την αποφοίτησή της δεν 
αναζήτησε εργασία, αλλά αντίθετα βοήθησε την αδελφή της, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα 
των παιδιών της.  Δεν εργάστηκε ποτέ και δεν διεκδίκησε καμία παροχή στις Φιλιππίνες. Το 
2011, σε ηλικία 24 ετών, η κόρη της αναφέρουσας μετέβη στη Σουηδία και υπέβαλε αίτηση 
για δελτίο διαμονής ως εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας πολίτη της ΕΕ. Η αίτησή της 
απορρίφθηκε από τις σουηδικές αρχές μετανάστευσης με το αιτιολογικό ότι δεν απέδειξε ότι 
τα χρήματα που της παρέσχε η μητέρα της ήταν όντως απαραίτητα για την ικανοποίηση των 
βασικών αναγκών της και ότι το σύστημα πρόνοιας των Φιλιππινών δεν θα μπορούσε να της 
παράσχει βοήθεια. Η κόρη της αναφέρουσας προσέφυγε κατά της απόφασης. Όπως 
επεσήμανε η αναφέρουσα, το σουηδικό δευτεροβάθμιο δικαστήριο για θέματα 
μετανάστευσης στη Στοκχόλμη (Σουηδία) αποφάσισε τελικά στις 12 Σεπτεμβρίου 2010 να 
υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την 
ερμηνεία του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ της οδηγίας 2004/38/ΕΚ1.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του σχετικά με την υπόθεση στις 16 Ιανουαρίου 2014 
(βλ. απόφαση σχετικά με την υπόθεση C-423/122).

Το δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι οι σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 
2 παράγραφος 2 στοιχείο γ της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία) θα πρέπει να 
ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι το κράτος μέλος υποδοχής δεν επιτρέπεται να απαιτεί από 
κατιόντες σε ευθεία γραμμή, ηλικίας άνω των 21 ετών, να αποδείξουν ότι επιχείρησαν 
ανεπιτυχώς να βρουν εργασία ή να λάβουν κάποιο επίδομα κοινωνικής πρόνοιας από τις 
αρχές της χώρας προέλευσής τους και/ή οποιοδήποτε άλλο είδος βοήθειας, προκειμένου να 
θεωρηθούν ως «εξαρτώμενο» μέλος της οικογένειας. Κάτι τέτοιο θα δυσχέραινε εξαιρετικά 
την απόκτηση δικαιώματος διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής για το μέλος της 
οικογένειας. Από το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει μόνο να ζητηθεί να αποδείξει ότι βρίσκεται 
σε πραγματική σχέση εξάρτησης από πολίτη της ΕΕ.  

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε επίσης ότι η εν λόγω σχέση εξάρτησης θα πρέπει να υφίσταται 
στη χώρα που διαμένει ο αιτών, τη στιγμή που υποβάλλει την αίτηση, για να διαμείνει μαζί με 
τον πολίτη της ΕΕ, του οποίου αποτελεί εξαρτώμενο μέλος. Το Δικαστήριο προσέθεσε ότι το 
γεγονός ότι ο κατιών σε ευθεία γραμμή θεωρούνταν ότι είχε πολλές πιθανότητες να βρει 
απασχόληση και επιπλέον προτίθετο να αναλάβει εργασία στο κράτος μέλος υποδοχής δεν 
μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση στην οποία θα προβούν οι αρχές του κράτους 
μέλους υποδοχής.  

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε εκτός αυτού ότι δεν είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι 
λόγοι, για τους οποίους υφίσταται η εξάρτηση ή το εξαρτώμενο μέλος ζητεί τη συνδρομή του 
πολίτη της ΕΕ. Προκειμένου να αξιολογήσει αν το εν λόγω πρόσωπο βρίσκεται όντως σε 
σχέση εξάρτησης με πολίτη της ΕΕ, το κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να εξετάσει αν το 
πρόσωπο αυτό είναι σε θέση να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις, λαμβάνοντας υπόψη την 

                                               
1Οδηγία 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 (ΕΕ 2004 L 158, σ. 77 και - διορθωτικά - ΕΕ 2004 L 229, σ. 35 
και ΕΕ 2005 L 197, σ. 34).  
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146437&pageIndex=0&doclang=EN&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498959
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οικονομική και κοινωνική του κατάσταση. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το εν λόγω 
πρόσωπο λαμβάνει σε τακτική βάση και για σημαντικό χρονικό διάστημα χρήματα από 
πολίτη της ΕΕ, τα οποία είναι απαραίτητα, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στο πρόσωπο 
στη χώρα προέλευσής του (όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση), θα αρκούσε, 
προκειμένου να αποδειχτεί ότι η σχέση εξάρτησης υφίσταται όντως.  

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι, με βάση την ερμηνεία του Δικαστηρίου στο πλαίσιο της 
προαναφερθείσας απόφασης, η κόρη της αναφέρουσας θα μπορέσει, δυνάμει της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία, να βασιστεί στο δικαίωμά της να διαμείνει 
στη Σουηδία ως εξαρτώμενο μέλος υπηκόου της ΕΕ, ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωμα της 
ελεύθερης κυκλοφορίας.


