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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0360/2010 του F.P.E, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας 2004/38/EΚ όσον αφορά το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και 
των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην επικράτεια των κρατών μελών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, γερμανικής ιθαγένειας, αλλά κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, καταγγέλλει ότι 
η αστυνομία του αεροδρομίου του Dusseldorf απαίτησε από τον σύζυγό της, περουβιανό 
υπήκοο και μόνιμο κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος και τη συνόδευε, να λάβει για μια 
διαμονή 4 ημερών θεώρηση εισόδου στη Γερμανία. Η συγκεκριμένη απαίτηση δείχνει, 
σύμφωνα με την αναφέρουσα, την ελλιπή γνώση, από την πλευρά των αρμόδιων γερμανικών 
αρχών, της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα των θεωρήσεων και είναι αντίθετη προς την 
ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Η αναφέρουσα ζητεί την εφαρμογή της νομοθεσίας από την 
πλευρά των κρατών μελών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η αναφέρουσα, γερμανίδα υπήκοος που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταγγέλλει ότι η 
αστυνομία του αεροδρομίου του Düsseldorf απαίτησε από τον περουβιανό σύζυγό της να 
επιδείξει θεώρηση εισόδου για τη Γερμανία για μια διαμονή τεσσάρων ημερών. Η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, ο σύζυγός της δεν 
χρειαζόταν θεώρηση εισόδου και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί 
η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό.



PE452.739v01-00 2/2 CM\838884EL.doc

EL

Το άρθρο 21, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ 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. 

Το άρθρο 5 της οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά τους 
σε κάθε πολίτη της ΕΕ ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Στα μέλη της 
οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους επιβάλλεται μόνο θεώρηση εισόδου 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 ή, ενδεχομένως, με το εθνικό δίκαιο. Για 
τους σκοπούς της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής, 
προβλεπομένου στο άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας, απαλλάσσει τα εν λόγω μέλη της 
οικογένειας από την απαίτηση θεώρησης. 

Σύμφωνα με τις παρεχόμενες πληροφορίες καθώς και με το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο 
α, και το άρθρο 10 της οδηγίας, ο σύζυγος της καταγγέλλουσας διαθέτει άδεια διαμονής στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της οικογένειας μιας υπηκόου του ΕΟΧ και, ως εκ τούτου, δεν 
χρειάζεται να λάβει άδεια εισόδου, όταν συνοδεύει τη σύζυγό του σε ταξίδι στη Γερμανία. 
Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι η συνοριακή αστυνομία του Düsseldorf δεν ενήργησε σύμφωνα 
με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά αυτό το μεμονωμένο περιστατικό τον Μάρτιο του 2010. 

Η Επιτροπή έλαβε πρόσφατα μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της εφαρμογής του δικαίου 
της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό. Στις 19 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή εξέδωσε ένα εγχειρίδιο για την 
εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των χορηγηθεισών θεωρήσεων1 το οποίο 
παρέχει επιχειρησιακές οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η εναρμονισμένη εφαρμογή τους. Το εν λόγω εγχειρίδιο για τις θεωρήσεις 
περιλαμβάνει με τη σειρά του τρεις συγκεκριμένους κανόνες όσον αφορά τα μέλη της 
οικογένειας των πολιτών της ΕΕ και περιγράφει λεπτομερώς υπό ποιες προϋποθέσεις εξαιρεί 
η οδηγία 2004/38/ΕΚ τα μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ από την απαίτηση 
θεώρησης. Ζητείται από τα κράτη μέλη να διατάξουν τις σχετικές εθνικές αρχές τους να 
χρησιμοποιούν το εγχειρίδιο που παρατίθεται στο παράρτημα ως το κύριο εργαλείο όταν 
επιτελούν τα καθήκοντά τους που σχετίζονται με την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης, 
καθώς και να χρησιμοποιούν το εγχειρίδιο για τον σκοπό της εκπαίδευσης του προσωπικού. 
Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι το εγχειρίδιο για τις θεωρήσεις εισόδου θα συμβάλει στη 
βελτίωση της ορθής εφαρμογής της οδηγίας. Επιπλέον, η Επιτροπή πραγματοποιεί επί του 
παρόντος διμερείς συναντήσεις με τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, 
όσον αφορά τη γενική εφαρμογή της οδηγίας, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία. Οι εν λόγω διμερείς 
διαβουλεύσεις περιλαμβάνουν και την ορθή εφαρμογή του άρθρου 5 της οδηγίας.

                                               
1 C(2010) 1620 τελικό, διαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/visa/docs/c_2010_1620_en.pdf


