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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0951/2007 του R.H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης θεώρησης για τη ρωσίδα σύζυγό του, 
προκειμένου να εισέλθει από την Ελβετία στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζει εδώ και έναν χρόνο στην Ελβετία μαζί με τη ρωσίδα σύζυγό του, η οποία 
είναι κάτοχος άδειας προσωρινής διαμονής τύπου Β. Για την είσοδο της συζύγου του στη 
Γερμανία απαιτείται η έκδοση θεώρησης, γεγονός το οποίο ο αναφέρων περιγράφει ως 
αδύνατο, δεδομένης της αδυναμίας του να προσκομίσει ορισμένα απαραίτητα έγγραφα. Ο 
αναφέρων, παρότι δεν εργάζεται, δεν είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος και, ως εκ τούτου, δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει ούτε πιστοποιητικό από τον εργοδότη του ούτε απόδειξη ότι 
λαμβάνει επίδομα ανεργίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Δεδομένου ότι την περίοδο κατά την οποία υποβλήθηκε η αναφορά η Ελβετία δεν εφάρμοζε 
πλήρως τους κανόνες για τις θεωρήσεις Σένγκεν, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκειντο 
στην υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τον κανονισμό 539/2001 και κατοικούσαν στην 
Ελβετία, χρειάζονταν θεώρηση για να ταξιδέψουν σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ. Μια ελβετική 
άδεια διαμονής επέτρεπε στον κάτοχό της μόνο να διέρχεται μέσω του γερμανικού εδάφους 
σύμφωνα με τη απόφαση του Συμβουλίου 896/2006. (Από τις 12 Δεκεμβρίου 2008, η 
Ελβετία ανήκει στον χώρο Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα και ως εκ τούτου, ισχύει η 
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ελβετική άδεια διαμονής για την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν για τρεις 
μήνες ανά εξάμηνο).

Οι κανόνες και οι διαδικασίες για την έκδοση μιας θεώρησης Σένγκεν περιέχονται στις 
αποκαλούμενες κοινές προξενικές οδηγίες. 

Σύμφωνα με το Μέρος V. Κεφάλαιο 1.4 των κοινών προξενικών οδηγιών, οι αιτούντες 
οφείλουν να αποδεικνύουν –μέσω διαφόρων δικαιολογητικών– τον σκοπό του ταξιδιού, τα 
μέσα διαβίωσης και τις συνθήκες κατάλυσης και να προσκομίζουν ταξιδιωτική ιατρική 
ασφάλιση. Τα δικαιολογητικά σχετικά με τα μέσα διαβίωσης μπορούν να είναι π.χ. ρευστό 
χρήμα, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικός λογαριασμός ή οιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο 
χρησιμεύει ως απόδειξη για την ύπαρξη πόρων σε συνάλλαγμα. Εκτός από αυτά, ενδέχεται να 
απαιτηθούν και άλλα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τον τόπο μόνιμης κατοικίας και 
τους δεσμούς με τη χώρα μόνιμης κατοικίας, ή την κοινωνικοεπαγγελματική κατάσταση του 
αιτούντος.

Ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικού απασχόλησης για τον 
τελευταίο λόγο, καθώς επίσης και για να βεβαιωθούν ότι οι αιτούντες θεώρηση θα 
επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους ή κατοικίας τους.

Όπως φαίνεται, οι γερμανικές αρχές εφάρμοσαν αυτές τις διατάξεις στην περίπτωση του 
αναφέροντος και της ρωσίδας συζύγου του.

Ωστόσο, ο αναφέρων και η σύζυγός του κατοικούν στην Ελβετία σύμφωνα με τη συμφωνία 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 
κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του Παραρτήματος I της Συμφωνίας, τα 
συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να απαιτήσουν από τα μέλη της οικογένειας των υπηκόων των 
άλλων συμβαλλομένων μερών, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, να έχουν θεώρηση 
εισόδου. Στα συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας παρέχεται κάθε διευκόλυνση ώστε να
λάβουν τις αναγκαίες θεωρήσεις.

Η διάταξη αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ1 που ισχύει 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς τους εντός 
της ΕΕ. Η οδηγία ισχύει μόνο για τους πολίτες της ΕΕ που έχουν μετακομίσει σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από αυτό του οποίου είναι υπήκοοι.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέκτεινε αυτήν την ευνοϊκή μεταχείριση και σε εκείνους 
τους πολίτες της ΕΕ που επιστρέφουν στο κράτος μέλος προέλευσής τους αφού έχουν 
ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής σε άλλο κράτος μέλος2. Το ΔΕΚ 
υποστήριξε ότι ένας πολίτης της ΕΕ θα μπορούσε να αποτραπεί από το να αφήσει τη χώρα 
καταγωγής του προκειμένου να ασκήσει δραστηριότητα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους 
αν δεν μπορούσε να τύχει, όταν θα επέστρεφε στο κράτος μέλος του οποίου έχει την 
ιθαγένεια, διευκολύνσεων σχετικών με την είσοδο και τη διαμονή του συζύγου του 

                                               
1 ΕΕ L158, 30.04.2004, σ. 77.
2 Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 1992 στην υπόθεση C-370/90 Singh (Rec.1992, σ. I-4265).
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ισοδυνάμων τουλάχιστον προς αυτές που μπορεί να διαθέτει στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους. 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, της Συμφωνίας με την Ελβετία, θα ληφθεί 
υπόψη η κατάλληλη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πριν από την 
ημερομηνία της υπογραφής της (21 Ιουνίου 1999).

Με βάση τα ανωτέρω, η Συμφωνία, σε συνδυασμό με την απόφαση του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση Singh, υποχρέωνε τη Γερμανία να επιφυλάξει στη σύζυγο του αναφέροντος την ίδια 
μεταχείριση που θα επεφύλασσε και σε μια ρωσίδα σύζυγο Ελβετού υπηκόου.

Ως εκ τούτου, για τη σύζυγο του αναφέροντος θα έπρεπε να είχε εκδοθεί μια γερμανική 
θεώρηση βάσει του πιστοποιητικού του οικογενειακού δεσμού (γάμου), καθώς και ένα 
έγκυρο διαβατήριο. Η Γερμανία, απαιτώντας πιστοποιητικό απασχόλησης και άλλα 
δικαιολογητικά έγγραφα από το μέλος της οικογένειας ενός υπηκόου της ΕΕ για την έκδοση 
θεώρησης για την είσοδό του στο κράτος καταγωγής του υπηκόου της ΕΕ, δεν τήρησε τους 
εφαρμοστέους κοινοτικούς κανόνες. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις γερμανικές αρχές 
για το συγκεκριμένο ζήτημα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 
2012.

Στην πρώτη ανακοίνωσή της σχετικά με την αναφορά, η Επιτροπή εξήγησε ότι η θεώρηση 
για ένα μέλος της οικογένειας πολίτη της ΕΕ θα πρέπει να εκδίδεται μετά την απόδειξη του 
οικογενειακού δεσμού και ένα έγκυρο διαβατήριο, και ότι οι γερμανικές αρχές δεν όφειλαν 
αναζητήσουν συμπληρωματικά έγγραφα. 

Η Επιτροπή έχει έρθει σε επαφή με τις γερμανικές αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των κανόνων περί ελεύθερης κυκλοφορίας στη Γερμανία. Το εγχειρίδιο για την 
χορήγηση γερμανικής θεώρησης παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για τη χορήγηση θεωρήσεων 
στα μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης. Η τρέχουσα έκδοση καθορίζει, σύμφωνα με 
το κοινοτικό δίκαιο, πότε χορηγείται θεώρηση στα μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ 
και διευκρινίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία ισχύει για γερμανούς 
υπηκόους που επιστρέφουν, αφού άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία 
διαμένοντας σε άλλο κράτος μέλος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα που θίγεται έχει 
διευκρινιστεί.


