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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0436/2009, του R. L., αλβανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
παράβαση εκ μέρους των ιταλικών αρχών των διατάξεων της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου για το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι διατάξεις του ιταλικού νόμου σχετικά με την οικογενειακή 
επανένωση (Νόμος Bossi-Fini αριθ. 189 του 2002) αντιβαίνουν προς το γράμμα και το 
πνεύμα της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα στην οικογενειακή 
επανένωση. Ο αναφέρων παραπέμπει πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της 
οδηγίας, που καθορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την είσοδο και διαμονή 
των εξ αίματος και πρώτου βαθμού ανιόντων συγγενών του συντηρούντος ή του/της συζύγου 
του, εφόσον έχουν την ευθύνη συντήρησής τους και τα άτομα αυτά στερούνται της 
απαραίτητης οικογενειακής υποστήριξης στη χώρα καταγωγής. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων 
καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιουνίου 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 θίγει ορισμένα θέματα αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/86/ΕΚ 
σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης στην Ιταλία. Ο αναφέρων κάνει λόγο 
συγκεκριμένα για τη συμβατότητα της ιταλικής νομοθεσίας με το άρθρο 4, παράγραφος 2, 
της οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση. 
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Η οδηγία 2003/86/ΕΚ μεταφέρθηκε με το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα αριθ. 5 της 8/01/2007 
και τελικά με το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα αριθ. 160 της 3/10/2008, τα οποία τροποποιούν 
το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα αριθ. 286 της 25/07/1998 (Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Ο αναφέρων παραπέμπει στο άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο α), της οδηγίας 2003/86/ΕΚ 
σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, το οποίο αναφέρει:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, με νομοθετική ή κανονιστική πράξη, να επιτρέπουν την είσοδο 
και τη διαμονή, δυνάμει της παρούσας οδηγίας και υπό την επιφύλαξη της τήρησης των 
όρων που ορίζονται στο κεφάλαιο IV, των ακόλουθων μελών της οικογένειας:

α) των εξ αίματος και πρώτου βαθμού ανιόντων του συντηρούντος ή του/της συζύγου του, 
εφόσον έχουν την ευθύνη συντήρησής τους και τα άτομα αυτά στερούνται της απαραίτητης 
οικογενειακής υποστήριξης στη χώρα καταγωγής.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, επιπλέον της πυρηνικής οικογένειας, τα κράτη μέλη μπορούν 
να συμπεριλάβουν, ως μέλη της οικογένειας, τους γονείς του συντηρούντος όταν αυτός έχει 
την ευθύνη της συντήρησής τους, «υπό την επιφύλαξη της τήρησης των όρων που ορίζονται 
στο κεφάλαιο IV». Κατά συνέπεια, εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να δώσουν αυτή τη 
δυνατότητα, ισχύουν οι τυπικοί όροι που ορίζει η οδηγία.
Η Ιταλία αποφάσισε να κάνει χρήση αυτής της επιλογής. Το άρθρο 1, α), (δ) του ιταλικού 
νομοθετικού διατάγματος αριθ. 160 της 3/10/2008, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 5 
Νοεμβρίου 2008, αναφέρει:

«Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di 
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano 
impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»

Εν περιλήψει, η διάταξη αυτή αφορά εξ αίματος και πρώτου βαθμού ανιόντες οι οποίοι δεν 
έχουν άλλους γιους/άλλες κόρες στη χώρα καταγωγής ή, όταν είναι ηλικίας άνω των 65 
ετών, οι άλλοι γιοι/άλλες κόρες δεν μπορούν να τους συντηρήσουν εξαιτίας σοβαρών και 
τεκμηριωμένων λόγων υγείας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά αυτής της προαιρετικής διάταξης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι το άρθρο 1, α), (δ) 
του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 160 της 3/10/2008 δεν αντιβαίνει στο άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχείο α), της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης.


