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με προβλήματα με την Υπηρεσία Αλλοδαπών της Δανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζει στην πόλη Malmø (Σουηδία) με τη βραζιλιάνα μνηστή του, που διαθέτει 
σουηδική άδεια παραμονής. Στο μεταξύ, προτάθηκε στη μνηστή του μια θέση εργασίας στην 
Κοπεγχάγη, αλλά οι δανικές αρχές αρνούνται να της χορηγήσουν άδεια εργασίας, εν μέρει 
λόγω της ηλικίας της (23), καθώς και λόγω του γεγονότος ότι ζει στη Σουηδία. Καθώς η 
Υπηρεσία Αλλοδαπών, προς την οποία ο αναφέρων έχει προβεί σε αναρίθμητα διαβήματα, 
δεν του έχει παράσχει μέχρι στιγμής μια εύλογη αιτιολογία για την εν λόγω άρνηση, ζητεί 
από το Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Ο αναφέρων, δανός υπήκοος που διαμένει στη Σουηδία με τη βραζιλιάνα σύζυγό του, 
καταγγέλλει κακοδιοίκηση εκ μέρους των δανικών αρχών σχετικά με την αίτηση χορήγησης 
άδειας εργασίας της συζύγου του.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των 
περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Συνθήκη και στις 
διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. Οι αντίστοιχοι περιορισμοί και 
προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
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ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία 
ισχύει μόνο για τους πολίτες της ΕΕ που μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από 
εκείνο στο οποίο είναι υπήκοοι καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που τους 
συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τους συναντήσουν.

Όπως επιβεβαιώνει ο αναφέρων, η σύζυγός του απολαύει των δικαιωμάτων που 
προβλέπονται στην οδηγία στη Σουηδία. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τη Δανία, ένα κράτος 
μέλος του οποίου ο αναφέρων είναι υπήκοος, χωρίς όμως να διαμένει σε αυτό.

Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν 
επωφελούνται από τα δικαιώματα που παρέχονται στους πολίτες της ΕΕ που άσκησαν αυτό 
το δικαίωμα και μετέβησαν σε άλλο κράτος μέλος. Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
επέκτεινε την ευνοϊκή μεταχείριση και στους πολίτες εκείνους της ΕΕ που επιστρέφουν στο 
κράτος μέλος καταγωγής τους αφού άσκησαν το δικαίωμά τους και διέμειναν σε άλλο κράτος 
μέλος1, καθώς και σε εκείνους τους πολίτες της Ένωσης που άσκησαν το δικαίωμα που 
κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς όμως να διαμείνουν σε αυτό2

(π.χ. παρέχοντας υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος ενώ δεν διαμένουν σε αυτό).

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αναφέρων δικαιούται προστασίας στο πλαίσιο της κοινοτικής 
νομοθεσίας σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής όσον αφορά τη 
Δανία.

Ελλείψει ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, εναπόκειται πλήρως στη Δανία να ορίσει 
κανόνες σχετικά με το δικαίωμα των μελών της οικογένειας δανού υπηκόου τα οποία 
κατάγονται από τρίτη χώρα να εργάζονται και να διαμένουν στη Δανία, ενώ ο εν λόγω δανός 
υπήκοος διαμένει σε άλλο κράτος μέλος.

Όσον αφορά το γεγονός ότι η Δανία απαιτεί από τη βραζιλιάνα σύζυγο να υποβάλει αίτηση 
άδειας εργασίας και διαμονής στη Δανία, η νομολογία3 του Δικαστηρίου επιβεβαίωσε ότι η 
κοινοτική νομοθεσία δεν παραχωρεί σε μέλος οικογένειας από τρίτη χώρα το δικαίωμα 
έναρξης δραστηριότητας ως απασχολούμενο πρόσωπο σε κράτος μέλος άλλο από αυτό στο 
οποίο ασκεί δραστηριότητα ως απασχολούμενο πρόσωπο ο/η σύζυγος που είναι υπήκοος 
κράτους μέλους της ΕΕ, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας.

                                               
1 Αποφάσεις του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 1992 στην υπόθεση C-370/90 Singh
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