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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1192/2010, του Ιωάννη Παπαϊωάννου, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη μη εφαρμογή από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ, 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

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι παντρεμένος με γυναίκα ρωσικής 
ιθαγένειας, δικαιούχου άδειας παραμονής στο εν λόγω κράτος μέλος από τη Βρετανική 
Υπηρεσία Συνόρων (Home Office). Το ζευγάρι επιθυμεί να ταξιδέψει στην Ιρλανδία αλλά 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της πρεσβείας της Ιρλανδίας, η 
είναι σαφές ότι η σύζυγος του αναφέροντος χρειάζεται θεώρηση εισόδου για να εισέλθει στη 
χώρα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ, 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. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι «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 
παρούσας οδηγίας, η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής προβλεπομένου στο άρθρο 10, 
απαλλάσσει τα εν λόγω μέλη της οικογένειας από την απαίτηση θεώρησης».

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο αναφέρων, έλληνας υπήκοος που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη ρωσίδα σύζυγό 
του, καταγγέλλει ότι οι ιρλανδικοί νόμοι δεν συνάδουν με το άρθρο 5, παράγραφος 2, της 
οδηγίας, καθώς δεν απαλλάσσουν τους κατόχους αδειών διαμονής από την υποχρέωση 
θεώρησης.

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 
συναφείς περιορισμοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ1.

Το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας προβλέπει ότι η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής 
προβλεπόμενου στο άρθρο 10 της οδηγίας, απαλλάσσει από την υποχρέωση θεώρησης τα 
μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους και τα οποία 
συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν πολίτη της ΕΕ σε κράτος μέλος διαφορετικό από 
εκείνου του οποίου είναι υπήκοος.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Ιρλανδία έθεσε σε 
ισχύ τους κανονισμούς του 2006 περί ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [European Communities (Free Movement of Persons) (No. 2) 
Regulations 2006]. 

Ο κανονισμός 4(3) των κανονισμών του 2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 (β)(iii) του νόμου 
για τη μετανάστευση του 2004 (θεωρήσεις) διάταγμα 2006, προέβλεπε ότι τα άτομα που δεν 
είναι υπήκοοι κάποιας από τις χώρες του ΕΟΧ πρέπει να κατέχουν ισχύουσα ιρλανδική 
θεώρηση για να τους χορηγηθεί άδεια εισόδου στην Ιρλανδία εκτός και αν είναι κάτοχοι 
ισχύουσας κάρτας διαμονής που έχει εκδοθεί δυνάμει του κανονισμού 7 των κανονισμών του 
2006.

Ύστερα από επαφές που είχε με τις ιρλανδικές αρχές σχετικά με την ερμηνεία που δίνουν οι 
τελευταίες στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή προς τις 
ιρλανδικές αρχές, στις 21 Ιουνίου 2010, στην οποία απαριθμούσε όλα τα προβληματικά 
ζητήματα σε σχέση με τη μεταφορά της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Στις 24 Νοεμβρίου 2010 
πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση στο Δουβλίνο για να συζητηθούν και να 
αποσαφηνιστούν οι ελλείψεις που είχαν εντοπιστεί. Ύστερα από τη συνάντηση, οι ιρλανδικές 
αρχές απέστειλαν τις επίσημες γραπτές τους παρατηρήσεις στην Επιτροπή στις 21 
Φεβρουαρίου 2011.

Στην απάντησή τους, οι ιρλανδικές αρχές εξέφραζαν την προθυμία τους να άρουν τον 
                                               
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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περιορισμό θεώρησης στις περιπτώσεις ατόμων των οποίων τα δικαιώματα ελεύθερης 
κυκλοφορίας έχουν θεμελιωθεί από τις αρμόδιες αρχές ενός άλλου κράτους μέλους. 

Ο νόμος του 2004 για τη μετανάστευση (θεωρήσεις) (αριθ. 2) διάταγμα 2009 καταργήθηκε με 
τον νόμο του 2004 για τη μετανάστευση (θεωρήσεις) διάταγμα 2011 (κανονιστική πράξη αριθ. 
146 του 2011) από τις 25 Απριλίου 2011. Το άρθρο 3(γ) του διατάγματος απαλλάσσει πλέον 
από την υποχρέωση θεώρησης τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας 
ενός πολίτη της Ένωσης και κάτοχοι ενός εγγράφου που ονομάζεται «Δελτίο διαμονής 
μέλους της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης», όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιρλανδία έχει πλέον συμμορφωθεί πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία.


