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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1172/2007, του Hans-Peter Schneider, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ασυνέπεια μεταξύ της γερμανικής νομοθεσίας για τους 
αλλοδαπούς αφενός και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της 
ΕΣΔΑ και της οδηγίας 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωμα οικογενειακής 
επανένωσης αφετέρου

Αναφορά 0916/2008, του Eilert Marks, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
οικογενειακή επανένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Αναφορά 1172/2007:
Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, κατά τη μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου και την 
τροποποίηση της νομοθεσίας για τη μετανάστευση, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας παραβιάζει αδικαιολόγητα τα θεμελιώδη δικαιώματα, και ειδικότερα τις διατάξεις 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και της οδηγίας 2003/86/ΕΚ. Υποστηρίζει ότι γίνονται 
διακρίσεις λόγω γλωσσικών απαιτήσεων (άνιση μεταχείριση) και του εθνικού ή κοινωνικού 
υπόβαθρου, παρατηρώντας ότι οι σύζυγοι από την Κορέα, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να 
αποδείξουν ότι γνωρίζουν επαρκώς τη γερμανική γλώσσα, ενώ όσοι κατάγονται από την 
Ταϊλάνδη απαιτείται να προσκομίζουν έγγραφες αποδείξεις επ’ αυτού. Αδυνατεί να 
κατανοήσει γιατί η γλωσσική επάρκεια θεωρείται απαραίτητη για την έκδοση θεωρήσεων για 
την επανένωση των συζύγων, αλλά όχι για λόγους απασχόλησης. Θεωρεί ότι το
συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται από τις γερμανικές αρχές (γερμανικό 
πιστοποιητικό A1) είναι υπερβολικά υψηλό, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την οδηγία 
2003/86/ΕΚ. Οι απαραίτητοι πόροι για την παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης μιας 
γλώσσας δεν είναι πάντα διαθέσιμοι στη χώρα προέλευσης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η 
επανένωση των συζύγων για ασκόπως μεγάλο διάστημα. Η γλωσσική επάρκεια αποκτάται 
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πιο εύκολα στη χώρα διαμονής του συζύγου και εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. 
Υποστηρίζει ότι οι νέοι κανόνες ενθαρρύνουν τον αποκλεισμό και όχι την ενσωμάτωση.

Αναφορά 0916/2008:
Ο αναφέρων, ο οποίος παντρεύτηκε μια Ουκρανή το 2007 και επιθυμεί να ζήσει μαζί της και 
να δημιουργήσει οικογένεια στη Γερμανία, επισημαίνει ότι οι γερμανικές αρχές, που 
αρνούνται να χορηγήσουν θεώρηση στη σύζυγό του, τον εμποδίζουν να το πράξει. Ζητεί, 
συνεπώς, τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να επανενωθεί με τη 
σύζυγό του το συντομότερο δυνατόν.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1172/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Απριλίου 2008.
Η αναφορά 916/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Νοεμβρίου 2008.

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Οι αναφορές

Οι αναφέροντες είναι γερμανοί υπήκοοι οι οποίοι διαμένουν στη Γερμανία. Και οι δύο είναι 
παντρεμένοι με υπηκόους τρίτων χωρών, ενώ οι αιτήσεις τους για τη χορήγηση θεώρησης με 
σκοπό την οικογενειακή επανένωση έχουν απορριφθεί.

Κατά την άποψη ενός εκ των αναφερόντων, η απαίτηση βάσει της γερμανικής 
μεταναστευτικής νομοθεσίας να παρέχονται αποδείξεις ορισμένου επιπέδου γλωσσικής 
επάρκειας συνιστά παράβαση των διατάξεων της οδηγίας 2003/86/ΕΚ 1 σχετικά με το 
δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.

Εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία

Η οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης δεν ισχύει για τους πολίτες της Ένωσης, αλλά μόνο για υπηκόους 
τρίτων χωρών οι οποίοι ζητούν την επανένωσή τους με μέλος της οικογένειάς τους που είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας.

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ2 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, σύμφωνα με το άρθρο της 3, παράγραφος 1, ισχύει μόνον για τους πολίτες της ΕΕ 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. 

Ως εκ τούτου, η «μη μετακινούμενοι» υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ δεν καλύπτονται από 
την κοινοτική νομοθεσία περί οικογενειακής επανένωσης. Το ενδεχόμενο δικαίωμά τους για 
                                               
1 ΕΕ L 251 της 03.10.2003, σ. 12.
2 ΕΕ L 158 της 30.04.2004, σ. 77.
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οικογενειακή επανένωση παραμένει ζήτημα της εθνικής νομοθεσίας.


