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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1178/2009, του V.S., ουκρανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει όσον αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
του σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς υπηκόων 
τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ουκρανός υπήκοος και έζησε επί 14 έτη στην Ισπανία προτού μετακομίσει 
πρόσφατα στη Γερμανία για επαγγελματικούς λόγους. Σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ, 
θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να μετακινηθεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, 
μαζί με την οικογένειά του. Το ισπανικό του δελτίο μόνιμης διαμονής "permiso de residencia 
permanente" δεν αναγνωρίζεται από τις γερμανικές αρχές ως συμβατό προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2003/109/ΕΚ· σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, θα έπρεπε να ονομάζεται "permiso 
de larga duraciòn CE". Κατά συνέπεια. υποχρεώθηκε να υποβάλει αίτηση για θεώρηση 
εργασίας και διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία έχει περιορισμένη διάρκεια και 
δεν του επιτρέπει να φέρει στη Γερμανία την οικογένειά του για να ζήσει μαζί του. Η Ισπανία 
έχει καθυστερήσει τρία έτη να εφαρμόσει τη νομοθεσία της ΕΕ, και ως εκ τούτου ο 
αναφέρων βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Ο αναφέρων είναι ουκρανός υπήκοος, ο οποίος έζησε επί 14 έτη στην Ισπανία προτού 
μετακομίσει πρόσφατα στη Γερμανία για επαγγελματικούς λόγους. Θα ήθελε να φέρει στη 
Γερμανία τη μητέρα του και τον αδερφό του για να ζήσουν μαζί του, αλλά το ισπανικό του 
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δελτίο μόνιμης διαμονής "permiso de residencia permanente" δεν αναγνωρίζεται από τις 
γερμανικές αρχές ως συμβατό προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/109/ΕΚ. Κατά συνέπεια, 
υποχρεώθηκε να υποβάλει αίτηση για θεώρηση εργασίας και διαμονής για υπηκόους τρίτων 
χωρών, η οποία δεν του επιτρέπει να φέρει στη Γερμανία την οικογένειά του για να ζήσει 
μαζί του. 

Δεν αμφισβητείται από τις ισπανικές αρχές ότι ο αναφέρων πληροί τις προϋποθέσεις της 
οδηγίας 2003/109 για τη χορήγηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην 
Ισπανία. 

Καθώς η Ισπανία καθυστέρησε να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία, δεν κατέστη δυνατό 
να εκδώσει τη σωστή άδεια βάσει της οδηγίας σχετικά με το καθεστώς των επί μακρόν 
διαμενόντων ("residente de larga duracion-CE")· αντιθέτως, η Ισπανία εκδίδει άδεια μόνιμης 
διαμονής ("permiso de residencia permanente") η οποία επιτρέπει στους επί μακρόν 
διαμένοντες να κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη.

Ελλείψει χορήγησης άδειας υπό το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος από την Ισπανία, ο 
αναφέρων υπέβαλε αίτηση για (και έλαβε) εθνική άδεια προσωρινής διαμονής/εργασίας στη 
Γερμανία και δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης το οποίο 
αναγνωρίζεται βάσει της οδηγίας 2003/109 στους επί μακρόν διαμένοντες (άρθρο 16 της 
οδηγίας σχετικά με τους επί μακρόν διαμένοντες: όταν η οικογένεια είχε ήδη συσταθεί στο 
πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ για την οικογενειακή επανένωση, επιτρέπεται να συνοδεύσουν ή να συνενωθούν 
με τον επί μακρόν διαμένοντα στο δεύτερο κράτος μέλος).

Ωστόσο, τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας είναι η μητέρα και ο μικρότερος αδερφός 
του αναφέροντος ( οι οποίοι εξακολουθούν να κατοικούν στην Ισπανία). Καθώς το άρθρο 4 
είναι δεσμευτικό μόνον όσον αφορά τα βασικά μέλη της οικογένειας (σύζυγος/ανήλικα 
τέκνα) και προαιρετικό για άλλα μέλη της οικογένειας (απευθείας ανιόντες συγγενείς· δεν 
αναφέρονται τα αδέλφια), ο αναφέρων δεν έχει δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, ακόμη 
και ως κάτοχος άδειας υπό το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, αυτό όμως παραμένει 
στη διακριτική ευχέρεια του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Συμπέρασμα

Η Ισπανία πρόσφατα θέσπισε ένα νόμο για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας και άλλων 
οδηγιών. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει γραπτώς με την Ισπανία, ζητώντας της να 
επιβεβαιώσει ότι πλέον εκδίδει πράγματι τις σωστές άδειες κατόπιν υποβολής αίτησης 
υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες και πληρούν τις συναφείς 
προϋποθέσεις.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Μετά την επικοινωνία της στις 25 Μαρτίου 2010 η Επιτροπή έλαβε διαβεβαίωση από τις 
ισπανικές αρχές ότι η Ισπανία σήμερα εκδίδει πράγματι τις σωστές άδειες κατόπιν υποβολής 
αίτησης υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες και πληρούν τις 
συναφείς προϋποθέσεις.
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