
CM\899852EL.doc PE487.841v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

20.4.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0735/2011, της I. P. I., περουβιανής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στην Ιρλανδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει το γεγονός ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι της Ιρλανδίας δεν 
εφαρμόζουν ορθά τις εκτελεστικές διατάξεις (νομοθετική πράξη (SI) αριθ. 146 του 2011) του 
ιρλανδικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες βασίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ. Βάσει 
των εν λόγω διατάξεων η αναφέρουσα, ως μέλος της οικογένειας πολίτη της ΕΕ, δεν 
χρειάζεται θεώρηση εισόδου για να μεταβεί στην Ιρλανδία. Παρ’ όλα αυτά, οι ιρλανδοί 
υπάλληλοι εξακολουθούν να απαιτούν την έκδοση θεώρησης. Η αναφέρουσα εκτιμά ότι η 
απαίτηση αυτή συνιστά παραβίαση του δικαιώματός της να κυκλοφορεί ελεύθερα ως μέλος 
της οικογένειας πολίτη της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η αναφέρουσα, περουβιανής ιθαγένειας και παντρεμένη με Ολλανδό που κατοικεί στην 
Ισπανία, διαμαρτύρεται ότι οι ιρλανδικές αρχές δεν την απαλλάσσουν από την απαίτηση 
θεώρησης εφόσον διαθέτει ισχύον ισπανικό δελτίο διαμονής, το οποίο εκδόθηκε βάσει του 
άρθρου 10 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
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ότι κάθε πολίτης 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 
σχετικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις προβλέπονται 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 στο έδαφος των κρατών μελών.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν, όταν 
πολίτης της ΕΕ ασκεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτειά 
τους, να απαιτήσουν από το μέλος της οικογενείας που είναι υπήκοος τρίτου κράτους μέλους 
να διαθέτει θεώρηση εισόδου. Επίσης, το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας προβλέπει ότι η 
κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής προβλεπόμενου στο άρθρο 10 της οδηγίας, απαλλάσσει 
τους μη υπηκόους της ΕΕ που είναι μέλη οικογενείας πολίτη της ΕΕ από την απαίτηση 
θεώρησης.

Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη πρέπει να ερμηνευτεί σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας το οποίο προβλέπει ότι η οδηγία 2004/38/ΕΚ ισχύει για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης οι οποίοι μεταβαίνουν ή διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο του οποίου 
είναι υπήκοοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που τους συνοδεύουν ή πηγαίνουν να 
τους συναντήσουν.

Συνεπώς, οι διευκολύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 
παρέχονται μόνο στα μέλη της οικογενείας που διαθέτουν ισχύον δελτίο διαμονής (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2) και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν πολίτη 
της ΕΕ στο κράτος μέλος υποδοχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1).

Δεδομένου ότι η αναφέρουσα ταξιδεύει μόνη της και δεν συνοδεύει ούτε πάει να συναντήσει 
τον σύζυγό της στο κράτος μέλος υποδοχής, το ταξίδι της δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας και, κατά συνέπεια, δεν δικαιούται να απαλλαγεί από την απαίτηση θεώρησης. 

Συμπέρασμα

Προκύπτει ότι η άρνηση των ιρλανδικών αρχών να εφαρμόσουν τους εθνικούς τους κανόνες 
για την απαλλαγή από την απαίτηση θεώρησης, δεν συνιστά παραβίαση της οδηγίας. 


