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Θέμα: Αναφορά 0900/2011, του Andreka Maftei, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις σε βάρος Ρουμάνων στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ρουμάνος πολίτης ο οποίος κατοικούσε στην Ισπανία για 11 χρόνια μαζί με 
την οικογένειά του. Θεωρεί ότι η επαναφορά της μεταβατικής περιόδου εισάγει διακρίσεις 
διότι πλήττει μόνο τους Ρουμάνους. Εν προκειμένω, ο αναφέρων επικαλείται τα άρθρα 1 έως 
6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου περί της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας. Ο αναφέρων διερωτάται πώς θα μπορέσουν 
οι ρουμάνοι μετανάστες να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν πάρει, εφόσον δεν τους 
επιτρέπεται πλέον να εργάζονται νομίμως.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Βάσει του δικαίου για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, δίνεται στους πολίτες της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να αναζητούν εργασία και να εργάζονται σε άλλο κράτος 
μέλος χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας. Ωστόσο, βάσει των μεταβατικών ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να περιορίζουν το συγκεκριμένο δικαίωμα στην ελεύθερη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισμού 492/20111

                                               
1 Από τις 16 Ιουνίου 2011, ο κωδικοποιημένος κανονισμός 492/2011 καταργεί και 
αντικαθιστά τον κανονισμό 1612/68
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για τους βουλγάρους και ρουμάνους υπηκόους για προσωρινή περίοδο 7 ετών έως, το 
αργότερο, την 31η Δεκεμβρίου 2013. Αυτές οι μεταβατικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις 
περισσότερες από τις διευρύνσεις της ΕΕ και στοχεύουν στη σταδιακή θέσπιση νομοθεσίας 
της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, προκειμένου να 
αποφεύγονται διαταραχές στην αγορά εργασίας λόγω αιφνίδιας συρροής εργαζομένων. 

Οι εν λόγω μεταβατικές ρυθμίσεις προβλέπουν επίσης μια ρήτρα διασφάλισης σύμφωνα με 
την οποία: ένα κράτος μέλος που δεν επιβάλλει πλέον περιορισμούς ως προς την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας για τους βούλγαρους και ρουμάνους εργαζομένους πριν από το τέλος 
της επταετούς περιόδου και εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων μπορεί να επανεισαγάγει περιορισμούς σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της 
αγοράς εργασίας του, ή απειλής τέτοιας διαταραχής. Η Ισπανία ήρε τους περιορισμούς για
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για τους βούλγαρους και ρουμάνους εργαζόμενους την 
1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο, χρησιμοποίησε τη ρήτρα διασφάλισης για τους ρουμάνους 
εργαζομένους την 22α Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή, με την απόφαση 2011/503/ΕΕ που έλαβε 
στις 11 Αυγούστου 20111, επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία αντιμετώπιζε σοβαρή αναταραχή στην 
αγορά εργασίας και της επέτρεψε να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 
6 του κανονισμού 492/2011 όσον αφορά τους ρουμάνους εργαζομένους υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Παρότι αυτό σημαίνει ότι ρουμάνοι (και βούλγαροι) εργαζόμενοι έχουν διαφορετική 
αντιμετώπιση από αυτήν άλλων πολιτών της ΕΕ που δεν χρειάζονται άδεια εργασίας για να 
εργαστούν στην Ισπανία, αυτή η διαφορετική μεταχείριση δεν αποτελεί διάκριση βάσει 
εθνικότητας που απαγορεύεται βάσει του δικαίου της ΕΕ: η Συνθήκη της ΕΕ2 απαγορεύει τις 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων της Συνθήκης.  Οι 
μεταβατικές ρυθμίσεις που περιέχονται στη συνθήκη προσχώρησης, συμπεριλαμβανομένης 
της ρήτρας διασφάλισης, και επιτρέπουν την απαίτηση για προσωρινή άδεια εργασίας, 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις ειδικές διατάξεις της Συνθήκης.
Τέλος, η εκ νέου επιβολή των περιορισμών δεν σημαίνει ότι οι ρουμάνοι υπήκοοι δεν έχουν 
πλέον το δικαίωμα να εργάζονται νομίμως στην Ισπανία, όπως διατείνεται ο αναφέρων. 
Σημαίνει μονάχα ότι οι ρουμάνοι υπήκοοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το 
εθνικό ισπανικό δίκαιο, δηλαδή να διαθέτουν άδεια εργασίας, ώστε να εργαστούν νομίμως 
στην Ισπανία. Επιπλέον, αυτό δεν ισχύει για όλους του ρουμάνους υπηκόους διότι, σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση της Επιτροπής, οι ρουμάνοι υπήκοοι που ήδη 
εργάζονταν ή ήταν εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία στην Ισπανία στις 22 Ιουλίου 
2011, δεν χρειάζονται άδεια εργασίας. 

Συμπέρασμα

Σε αντίθεση με την άποψη του αναφέροντος, η προσωρινή απαίτηση να διαθέτουν οι 
ρουμάνοι εργαζόμενοι άδεια εργασίας προκειμένου να εργαστούν στην Ισπανία δεν 
απαγορεύεται από το δίκαιο της ΕΕ καθώς δεν συνιστά διάκριση βάσει εθνικότητας.

                                               
1 ΕΕ L 207 της 12.8.2011, σ. 22
2 Άρθρο 18 της ΣΛΕΕ


