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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1441/2009, του Alwin Jung, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος γερμανών πολιτών σε σχέση με άλλους πολίτες της ΕΕ 
που κατοικούν στη Γερμανία όσον αφορά το ζήτημα της οικογενειακής 
επανένωσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κατοικεί στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος. Ως εκ τούτου, δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/38/ΕΚ που διέπει τα δικαιώματα ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που δεν διαμένουν στο κράτος μέλος του οποίου είναι 
υπήκοοι. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, η ταϊλανδή σύζυγός του υποχρεούται να περάσει 
από γλωσσικές εξετάσεις προκειμένου να της χορηγηθεί θεώρηση ώστε να έρθει και αυτή 
μαζί του στη Γερμανία, υποχρέωση που δεν ισχύει για τους πολίτες της ΕΕ σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/38/ΕΚ. Θεωρεί ότι αυτό συνιστά διάκριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι γερμανός υπήκοος που διαμένει στη Γερμανία, διαμαρτύρεται 
για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, η ταϊλανδή σύζυγός του 
υποχρεούται να περάσει από γλωσσικές εξετάσεις προκειμένου να της χορηγηθεί θεώρηση 
ώστε να έρθει και αυτή μαζί του στη Γερμανία.

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

Η οδηγία 2003/86/ΕΚ δεν ισχύει για τα μέλη της οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, όπως 
ορίζεται ρητώς στο άρθρο 4, 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. Οι διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας ισχύουν 
επίσης για τους πολίτες της ΕΕ που επιστρέφουν στο κράτος μέλος καταγωγής τους αφού 
προηγουμένως διέμειναν πραγματικά και ουσιαστικά σε άλλο κράτος μέλος.3

Οι πολίτες της ΕΕ που δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν δικαιούνται να 
απολαμβάνουν τα δικαιώματα που χορηγούνται στους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι ασκούν το 
δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Καθώς δεν υφίσταται εφαρμοστέο κοινοτικό 
δίκαιο, επαφίεται πλήρως στην αρμοδιότητα των γερμανικών αρχών να ορίσουν κανόνες 
σχετικά με το δικαίωμα των μελών οικογενειών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών να 
επανενωθούν και να συνοδεύσουν τους γερμανούς υπηκόους.

                                               
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 Υποθέσεις C-370/90 Singh και C-291/05 Eind.


