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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0709/2009, του κ. Pablo Vicente Salinas, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υποτιθέμενες διακρίσεις όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής του 
προγονού του

1. Περίληψη εγγράφου

Ο αναφέρων είναι Ιταλός αλλά διαμένει μόνιμα στην Ισπανία με τη σύζυγό του, τον γιο τους 
και τον γιο της συζύγου του, ο οποίος είναι υπό την προστασία του.  Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι οι ισπανικές αρχές, αρνούμενες το δικαίωμα εργασίας στον θετό του γιο, ο οποίος έχει 
άδεια διαμονής στην Ισπανία, παραβιάζουν την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, και ειδικότερα το άρθρο 23 για τα συναφή δικαιώματα που ορίζει ότι 
"ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία έχουν το 
δικαίωμα διαμονής ή το δικαίωμα μόνιμης διαμονής σε κράτος μέλος, δικαιούνται να 
εργάζονται εκεί ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί".  Ο αναφέρων ζητεί επομένως από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ισπανικές αρχές θα
τηρήσουν την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. 

2. Παραδεκτό

Η αναφορά κρίθηκε παραδεκτή την 30η Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη την 17η Δεκεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων, ιταλός υπήκοος που διαμένει μόνιμα στην Ισπανία, καταγγέλλει ότι το ισπανικό 
δελτίο διαμονής που εκδόθηκε στον 24χρονο θετό γιο του αναφέρει ότι αυτός απαγορεύεται 
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να εργαστεί στην Ισπανία.  Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτός ο περιορισμός αντιβαίνει στην 
οδηγία 2004/38/ΕΚ1. 

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ 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 στην παρούσα Συνθήκη και στις 
διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της. Οι εν λόγω περιορισμοί και οι 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. 

Δυνάμει του άρθρου 23 της οδηγίας, τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία 
έχουν το δικαίωμα (μόνιμης) διαμονής σε κράτος μέλος, δικαιούνται να εργάζονται εκεί ως 
μισθωτοί ή μη μισθωτοί.  Το άρθρο 22, παράγραφος 2, σημείο γ της οδηγίας ορίζει ότι, για 
τους σκοπούς της οδηγίας, "μέλος της οικογένειας" είναι οι απευθείας κατιόντες οι οποίοι 
είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή είναι συντηρούμενοι. 

Προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Ισπανία έθεσε 
σε ισχύ το βασιλικό διάταγμα 240/2007 της 16ης Φεβρουαρίου σχετικά με την είσοδο, την 
ελεύθερη κυκλοφορία και τη διαμονή στην Ισπανία πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλων κρατών της ΕΖΕΣ. 

Το άρθρο 3, παράγραφος 2 του βασιλικού διατάγματος προβλέπει ότι τα άτομα που 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του διατάγματος, με εξαίρεση τα κατιόντα μέλη 
ηλικίας άνω των 21 ετών που είναι συντηρούμενα και τα ανιόντα που είναι συντηρούμενα 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, σημείο δ, του διατάγματος, θα έχουν το δικαίωμα να 
εργαστούν ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί και να παρέχουν υπηρεσίες υπό τους ίδιους όρους με 
τους ισπανούς πολίτες. 

Η Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει επίσημη καταγγελία με αριθμό αναφοράς 2008/4162 
υποστηρίζοντας ότι το άρθρο 3, παράγραφος 2 του βασιλικού διατάγματος αποκλείει από το 
δικαίωμα εργασίας στην Ισπανία τα κατιόντα συντηρούμενα μέλη ηλικίας άνω των 21 ετών 
και τα ανιόντα συντηρούμενα μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ. 

Το άρθρο 23 της οδηγίας δεν αναφέρεται σε τέτοιον περιορισμό αλλά χορηγεί το δικαίωμα 
εργασίας σε όλα τα μέλη της οικογένειας.  Η ισπανική μεταφορά φαίνεται ότι καθίσταται πιο 
περιοριστική από το κοινοτικό δίκαιο με την προσθήκη επιπλέον όρων στην άσκηση των 
κοινοτικών δικαιωμάτων. 

Το ζήτημα θα τεθεί σύντομα στις ισπανικές αρχές.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 13η Ιανουαρίου 2011.

H Επιτροπή έθεσε το θέμα στις Ισπανικές αρχές κατά την διάρκεια των διμερών συνομιλιών 
σχετικά με την μεταφορά της Οδηγίας 2004/38/EΚ. 

                                               
1 Οδηγία 2004/38/ΕΚ 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, ΕΕ L 158 της 30ής Απριλίου 2004, σ. 77.
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Το ζήτημα επιλύθηκε τελικά από το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας ("Tribunal Supremo"). 
Πράγματι, με δικαστική απόφαση της 1ης Ιουνίου 2010, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα την 3η Νοεμβρίου 2010, το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας ακύρωσε το 
κώλυμα για τα κατιόντα συντηρούμενα μέλη ηλικίας άνω των 21 ετών που είναι πολίτες της 
ΕΕ και δικαιούνται να εργάζονται εκεί ως μισθωτοί ή ως αυτοαπασχολούμενοι".


