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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1115/2011 του H. Q., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ που έχουν γεννηθεί σε αυτόνομες 
χώρες του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Aruba και Curaçao)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι νήσοι Aruba και Curaçao έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Όλοι οι πολίτες των αυτόνομων χωρών του Βασιλείου των Κάτω Χωρών διαθέτουν 
ολλανδική υπηκοότητα και είναι επομένως πολίτες της Ένωσης με όλα τα συνακόλουθα 
δικαιώματα (δικαίωμα εργασίας, εγκατάστασης, κ.λπ.). Από την άλλη πλευρά, τα ίδια 
δικαιώματα δεν παρέχονται από τις αυτόνομες περιφέρειες σε ολλανδούς πολίτες της ΕΕ. Ο 
αναφέρων είναι της γνώμης ότι αυτό αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και ζητά 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να καταργήσουν 
τις ανισότητες. Μέχρι τότε, για τους πολίτες των αυτόνομων χωρών πρέπει να ισχύουν τα ίδια 
δικαιώματα με τα δικαιώματα που παρέχουν οι αυτόνομες χώρες στους ολλανδούς πολίτες 
της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Οι αυτόνομες χώρες του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (ήτοι η Aruba, το Curacao και το St. 
Maarten) δεν αποτελούν τμήμα του εδάφους στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες αυτές 
καθεαυτές, σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 355 ΣΛΕΕ. Αντίθετα είναι συνδεδεμένες με την ΕΕ 
ως υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). 
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Οι ΥΧΕ τελούν σε ειδική σχέση με την ΕΕ, πράγμα που συνεπάγεται την εφαρμογή ειδικών 
κανόνων. Συνεπώς το κεκτημένο της ΕΕ δεν εφαρμόζεται στις ΥΧΕ, εξαιρουμένων των 
διατάξεων που περιέχονται στο τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ 
(ΣΛΕΕ) και των λεπτομερών κανόνων και διαδικασιών που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
τους1.

Ωστόσο, άτομα που έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους και διαμένουν ή κατοικούν σε 
έδαφος ανήκον στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη κατά την έννοια του άρθρου 355 παρ. 2 
ΣΛΕΕ μπορούν να επικαλούνται το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
εντός της Ένωσης, ήτοι της περιοχής όπου εφαρμόζονται οι Συνθήκες (πρβλ. ανωτέρω), 
σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΛΕΕ2.

Επισημαίνεται στον αναφέροντα ότι τα δικαιώματά του υπό το δίκαιο της ΕΕ εξαρτώνται από 
το τι ακριβώς ο ίδιος επιδιώκει να αποκτήσει. Το παρεχόμενο μέσω του άρθρου 21 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης ισχύει για όλους 
τους πολίτες της Ένωσης στο έδαφος όπου εφαρμόζονται οι Συνθήκες. Δεν τυγχάνει 
εφαρμογής στις ΥΧΕ, όπως είναι η Aruba και το Curacao.

                                               
1 Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την ΕΕ: Απόφαση 
2001/822/ΕΚ, EE L 341, της 30.11.2011,όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2007/249/ΕΚ, 
EE L 109,της 16.4.2007.
2 Βλ. υπόθεση C-300/04 Eman και Sevinger (Συλλογή σ. I-8055).


