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Θέμα: Αναφορά 1319/2008, του Massimo Capisani, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παράταση της άδειας παραμονής στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ιταλός υπήκοος που είναι παντρεμένος με ουκρανή υπήκοο από το 2007, 
επισημαίνει ότι η σύζυγός του διαθέτει προσωρινή άδεια παραμονής που ισχύει έως το 2010. 
Η κόρη τους γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2008. Οι δημοτικές αρχές του Rovigo απέρριψαν 
την αίτησή του για οικογενειακές παροχές λόγω του ότι η σύζυγός του δεν διέθετε άδεια 
παραμονής μακράς διαρκείας, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο δήμος είχε αρνηθεί να της 
εκδώσει την εν λόγω άδεια. Ο αναφέρων ζητεί τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ώστε να αποκτήσει η σύζυγός του άδεια παραμονής μακράς διαρκείας, κάτι που θα του δώσει 
το δικαίωμα να διεκδικήσει τις ίδιες παροχές με άλλες ιταλικές οικογένειες. Επικαλείται εν 
προκειμένω την οδηγία 2004/38/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων είναι ιταλός υπήκοος και διαμένει στην Ιταλία. Η σύζυγος του και η κόρη της, οι 
οποίες αμφότερες γεννήθηκαν στην Ουκρανία, έλαβαν προσωρινές άδειες παραμονής τον 
Σεπτέμβριο του 2006 προκειμένου να επανενωθούν με τη μητέρα της συζύγου του, η οποία 
διαθέτει επίσης την ιταλική ιθαγένεια. Τον Οκτώβριο του 2007, δύο μήνες πριν από την 
προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης των αδειών παραμονής τους, ο αναφέρων και η σύζυγός 
του παντρεύτηκαν. Οι δημοτικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν στη σύζυγό του και στην 
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κόρη της δελτία διαμονής ως μέλη οικογενείας πολίτη της Ένωσης (τα οποία έχουν περίοδο 
ισχύος πέντε ετών) αλλά τους χορήγησαν άδεια παραμονής με ισχύ μέχρι τις 29 Απριλίου του
2010. Επιπλέον, μετά τη γέννηση της κόρης τους τον Αύγουστο του 2008, οι τοπικές αρχές 
αρνήθηκαν να χορηγήσουν στην οικογένεια το ίδιο επίδομα μητρότητας το οποίο δικαιούνται 
άλλες ιταλικές οικογένειες.

Στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, οι διατάξεις που αφορούν την οικογενειακή 
επανένωση ορίζονται στην οδηγία 2003/86/ΕΚ1 και την οδηγία 2004/38/ΕΚ2. 

Η οδηγία 2003/86 δεν ισχύει για τα μέλη της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, όπως ορίζεται 
ρητά στο άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας. 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία 
ισχύει μόνο για τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος 
άλλο από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους 
συνοδεύουν ή πηγαίνουν να τους συναντήσουν. Οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο κράτος 
μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα δικαιώματα που 
χορηγούνται σε πολίτες της ΕΕ που άσκησαν το προαναφερθέν δικαίωμα και μετακόμισαν σε 
άλλο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ιταλίας 
να καθορίζει τους κανόνες που διέπουν το δικαίωμα των μελών οικογενείας τα οποία έχουν 
την ιθαγένεια τρίτης χώρας να ενώνονται με τους υπηκόους της και να διαμένουν στην 
επικράτειά της. 

Όσον αφορά την άρνηση των αρμοδίων ιταλικών αρχών να χορηγήσουν επίδομα μητρότητας, 
πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης 
περιορίζονται στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών. 
Σκοπός του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό 1408/713 και στον κανονισμό εφαρμογής του 574/72, είναι να διασφαλίζεται η 
προστασία των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των ατόμων που ασκούν ή έχουν 
ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Ωστόσο, τα κράτη μέλη διατηρούν 
ακέραιο το δικαίωμά τους να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής τους ασφάλισης όπως τα 
ίδια κρίνουν πρόσφορο, π.χ. να καθορίζουν ποιος ασφαλίζεται, ποιες παροχές διατίθενται, το 
ποσό των επιδομάτων κ.ο.κ.

Δεδομένου ότι το ζήτημα που θίγει ο αναφέρων περιορίζεται εντός της ιταλικής επικράτειας, 
το δικαίωμα παροχής επιδομάτων μητρότητας θα καθοριστεί αποκλειστικά με βάση την 
ιταλική νομοθεσία. 

                                               
1 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης.
2 Οδηγία 2004/38/EΚ 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.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ 
L 149 της 5.7.1971, σ. 2, κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1992/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006, ΕΕ L 392 της 30.12.2006, σ. 1.
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Στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν υφίσταται κοινοτική αρμοδιότητα και, ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος.


