
CM\792080EL.doc PE429.591v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

25.9.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0573/08, του Gary Simmons Michael, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με μια διαφορά του αναφέροντος με τις ισπανικές αρχές για την ανανέωση του 
διαβατηρίου του

1. Περίληψη της αναφοράς

Το διαβατήριο του αναφέροντος έληξε την τελευταία μέρα του Απριλίου και ήλθε σε επαφή 
με το Βρετανικό Προξενείο και του είπαν ότι εφόσον δεν σκόπευε να φύγει για την Ισπανία 
μετά τον Απρίλιο, δεν υπήρχε ανάγκη να το ανανεώσει αμέσως. H ισπανική κάρτα διαμονής 
έληξε στις 4 Μαΐου και όταν πήγε στην ισπανική αστυνομία για τη διαδικασία της ανανέωσης, 
η αστυνομία αρνήθηκε να παραλάβει την αίτηση διότι το διαβατήριό του δεν ήταν σε ισχύ και 
τον ενημέρωσαν ότι, όπως ορίζει μια συμφωνία της ΕΕ, το διαβατήριο πρέπει να είναι πάντα 
σε ισχύ. O αναφέρων επιθυμεί να μάθει ποιας υπηρεσίας η άποψη είναι ορθή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, συνταξιούχος βρετανός υπήκοος που διαμένει στην Ισπανία, ερωτά αν οι
ισπανικές αρχές έπραξαν ορθά όταν απέρριψαν την αίτησή του για κάρτα διαμονής λόγω του 
ότι η ισχύς του διαβατηρίου του επρόκειτο να λήξει πριν από την έκδοση της κάρτας 
διαμονής.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να 
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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 περιορισμοί αυτοί και οι προϋποθέσεις 
περιέχονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ1.

Βάσει των προϋποθέσεων της οδηγίας, οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να προσκομίζουν ισχύον 
διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας μαζί με την αίτησή τους για χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής σύμφωνα με 
το άρθρο 16 της οδηγίας.

Η οδηγία δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να απορρίπτουν αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης 
εγγραφής που υποβάλλουν πολίτες της ΕΕ λόγω του ότι η ισχύς του διαβατηρίου τους θα 
λήξει πριν από την έκδοση του εγγράφου.

Προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Ισπανία έθεσε 
σε ισχύ το βασιλικό διάταγμα 240/2007 σχετικά με την είσοδο, την ελεύθερη κυκλοφορία και 
τη διαμονή στην Ισπανία πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους2.

Το άρθρο 7, παράγραφος 2, και το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, του βασιλικού διατάγματος 
μεταφέρουν ορθά την οδηγία, προβλέποντας ότι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες της ΕΕ πρέπει να 
προσκομίζουν, μαζί με την αίτηση, ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας. Εάν η ισχύς του 
διαβατηρίου ή του δελτίου ταυτότητας λήξει μετά την είσοδο στην Ισπανία, ο 
ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει, μαζί με την αίτηση ανανέωσης, αντίγραφο του 
εγγράφου του οποίου η ισχύς έχει λήξει.

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει άλλες μεμονωμένες καταγγελίες που να υποδεικνύουν διοικητική 
πρακτική η οποία να ισοδυναμεί με συστηματική παραβίαση της οδηγίας στον τομέα αυτόν 
από την Ισπανία. Ωστόσο, στο πλαίσιο του διμερούς διαλόγου της με τα κράτη μέλη, κατόπιν 
της δημοσίευσης μιας έκθεσης3 για την εφαρμογή της προαναφερθείσας οδηγίας, η Επιτροπή 
θα θέσει το ζήτημα αυτό στις ισπανικές αρχές.

                                               
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, ΕΕ L 158 της 30ής Απριλίου 2004, σ. 77.
2 Real Decreto 240/2007 de 16 febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de cuidadanos de 
los Estados miembros de la Uniòn Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econòmico 
Europeo (BOE nùm 51, del 28 febrero 2007).
3 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας
2004/38/EΚ 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 - (COM(2008)0840), τελικό.


