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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1585/2010 της V. T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
δικαιώματά της ως πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο  

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι Ιταλίδα, αλλά κατοικεί και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει 
σταθερή δουλειά και διαθέτει άδεια μόνιμης διαμονής. Όταν ο σύζυγός της ζήτησε 
χρηματοδότηση για τις σπουδές του, αυτή εγκρίθηκε σε πρώτο βαθμό από την αρμόδια αρχή, 
αλλά η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε αργότερα με το αιτιολογικό ότι η αναφέρουσα διαθέτει 
άδεια μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την αρχή, η αναφέρουσα 
χαρακτηρίζεται, συνεπώς, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι πολίτης της ΕΕ 
διαμένουσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι ο σύζυγός της δεν δικαιούται την 
αιτούμενη χρηματοδότηση των σπουδών του. Η αναφέρουσα είναι της άποψης ότι το 
επιχείρημα αυτό δεν επαρκεί και ότι αντιβαίνει 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. Ζητεί διευκρινίσεις από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η αναφέρουσα, ιταλίδα υπήκοος που ζει και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2001, 
καταγγέλλει ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αρνήθηκαν να χορηγήσουν στον σύζυγό 
της σπουδαστική βοήθεια με την αιτιολογία ότι το καθεστώς διαμονής της στο Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει χαρακτηρισθεί από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ως «άδεια διαμονής 
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αόριστης διάρκειας» και όχι ως μόνιμη διαμονή βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

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 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. 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 24, παράγραφος 2, της οδηγίας, τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να 
μην χορηγούν πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, σπουδαστική 
βοήθεια αποτελούμενη από σπουδαστικές υποτροφίες ή σπουδαστικά δάνεια σε άλλα 
πρόσωπα εκτός από μισθωτούς, μη μισθωτούς, σε πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα 
και στα μέλη των οικογενειών τους.

Καθώς η αναφέρουσα εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο σύζυγός της δικαιούται 
σπουδαστική βοήθεια από το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς κανέναν περιορισμό.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της, οι κανόνες του 
Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη σπουδαστική βοήθεια συνάδουν με τη νομοθεσία της ΕΕ. 
Καθώς η περίπτωση της αναφέρουσας φαίνεται να αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση 
εσφαλμένης εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ από τις εθνικές αρχές, η πλέον αποτελεσματική 
βοήθεια είναι να απευθυνθεί στο δίκτυο SOLVIT. Το SOLVIT είναι ένα επιγραμμικό δίκτυο 
επίλυσης προβλημάτων, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για 
την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας της 
εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Τα κέντρα SOLVIT αποτελούν τμήμα της 
εθνικής διοίκησης και αποστολή τους είναι να παρέχουν πραγματικές λύσεις σε πραγματικά 
προβλήματα εντός μιας σύντομης προθεσμίας δέκα εβδομάδων. Το SOLVIT εργάζεται 
δωρεάν. 

Σε περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος, ή σε περίπτωση που η αναφέρουσα κρίνει την 
προτεινόμενη λύση απαράδεκτη, μπορεί να υποβάλει επίσημη καταγγελία1 στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_el.htm


