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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1095/2011, του Kris Goodwin, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με
εικαζόμενη εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τις Κάτω 
Χώρες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι ολλανδικές αρχές υποχρεώνουν τη ρωσίδα σύζυγό του να 
υποβάλει αίτηση χορήγησης θεώρησης προκειμένου να επισκεφθεί τις Κάτω Χώρες. Κατά 
την άποψή του, η διαδικασία αυτή 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. Ο αναφέρων παραπέμπει επίσης 
σχετικά στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-459/99 
(MRAX κατά Βελγίου).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η ρωσίδα σύζυγός του, η οποία κατοικεί στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, υποχρεούται να έχει στην κατοχή της θεώρηση ή άδεια διαμονής προκειμένου να 
επισκεφθεί τις Κάτω Χώρες. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/EΚ, τα μέλη της οικογενείας 
πολιτών της ΕΕ που δεν είναι, αυτά τα ίδια, πολίτες της ΕΕ, απαιτείται να έχουν στην κατοχή 
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τους θεώρηση προκειμένου να εισέλθουν στην επικράτεια κράτους μέλους. Για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας, η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής μέλους της οικογενείας του 
πολίτη της Ένωσης απαλλάσσει τα μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ που δεν είναι τα 
ίδια πολίτες της ΕΕ από την απαίτηση θεώρησης.  

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-459/99 MRAX κατά 
Βελγίου δεν απαλλάσσει τα μέλη της οικογενείας πολιτών της ΕΕ που δεν είναι τα ίδια 
πολίτες της ΕΕ από την απαίτηση θεώρησης. 

Στην αναφερθείσα απόφαση, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι, όταν ένα μέλος της οικογενείας 
του πολίτη της ΕΕ είναι σε θέση να αποδείξει την ταυτότητά του και την ύπαρξη 
οικογενειακών δεσμών με τον πολίτη της ΕΕ, είναι δυσανάλογο να εφαρμοστεί το μέτρο της 
επαναπροώθησης επειδή δεν έχει στην κατοχή του διαβατήριο ή την απαιτούμενη θεώρηση. 

Η αναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2004/38/EΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2004/38/EΚ, 
«Οσάκις πολίτης της Ένωσης ή μέλος της οικογένειάς του που δεν είναι υπήκοος κράτους 
μέλους δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή, ανάλογα με την περίπτωση, την 
αναγκαία θεώρηση, το οικείο κράτος μέλος, πριν εφαρμόσει το μέτρο της επαναπροώθησης, 
παρέχει στα πρόσωπα αυτά κάθε εύλογη δυνατότητα για την απόκτηση των αναγκαίων 
εγγράφων ή την αποστολή τους εντός ευλόγου προθεσμίας ή προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να 
αποδειχθεί με άλλα μέσα ότι καλύπτονται από το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής».

Συμπέρασμα

Οι Κάτω Χώρες δικαιούνται να απαιτήσουν από τη σύζυγο του αναφέροντα να έχει στην 
κατοχή της θεώρηση ή δελτίο διαμονής μέλους της οικογενείας του πολίτη της Ένωσης 
προκειμένου να εισέλθει στην επικράτεια των Κάτω Χωρών. 

Συνεπώς, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, δεν διαπιστώνεται παράβαση του 
δικαίου της ΕΕ. 


