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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1260/2011 του M.K., ρωσικής ιθαγένειας, για ασάφειες στην οδηγία 
2003/109/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων 
χωρών ως επί μακρόν διαμενόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/EΚ του Συμβουλίου σχετικά 
με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, «οι επί 
μακρόν διαμένοντες αποκτούν το δικαίωμα να διαμένουν στο έδαφος κρατών μελών άλλων 
από εκείνο που τους χορήγησε το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για περίοδο που 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες». Ωστόσο δεν υπάρχουν διατάξεις για περίοδο μικρότερη από 
τρεις μήνες, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, ειδικά για τους εγκατεστημένους αλλοδαπούς 
σε κράτη μέλη που δε συμμετέχουν στη συνεργασία Σένγκεν. Ο αναφέρων, ζει στην Κύπρο 
και είναι κάτοχος άδειας παραμονής απεριόριστου χρόνου, ωστόσο είναι υποχρεωμένος να 
ζητήσει θεώρηση (visa) για επίσκεψη μικρότερη των 90 ημερών σε άλλα κράτη μέλη, πράγμα 
που δεν ισχύει για υπηκόους τρίτων χωρών με άδεια παραμονής απεριόριστου χρόνου, η 
οποία έχει εκδοθεί σε κράτη μέλη που συμμετέχουν στη συνεργασία Σένγκεν. Γι’ αυτό ο 
αναφέρων ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την 
επίλυση αυτού του προβλήματος.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 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.

Ο αναφέρων ζητά αρχικά διευκρίνιση του δικαιώματος των επί μακρόν διαμενόντων στην ΕΕ 
δυνάμει της οδηγίας της 25ης Νοεμβρίου 2003(2003/109) του Συμβουλίου να εισέρχονται και 
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να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Σε 
συμπληρωματική επιστολή του ζητά την εξέταση της δυνατότητας να επιτρέπεται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής, η οποία έχει εκδοθεί στην Κύπρο, να 
εισέρχονται χωρίς θεωρήσεις (visas) στο έδαφος της περιοχής της συμφωνίας Σένγκεν, 
ενόψει του γεγονότος ότι η Κύπρος επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών - διαμένοντες 
στην περιοχή της συμφωνίας Σένγκεν – να εισέρχονται και να παραμένουν στην Κύπρο χωρίς 
θεώρηση (visa), για διάστημα μέχρι 90 ημερών.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο αναφέρων έχει επισημάνει την έλλειψη συνοχής μεταξύ των 
μέσων της ΕΕ που ρυθμίζουν τη μακρά και τη σύντομη διαμονή αντίστοιχα.

Η οδηγία 2003/109/ΕΚ που αφορά το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί 
μακρόν διαμένοντες ρυθμίζει μόνο το δικαίωμα διαμονής σε άλλα κράτη μέλη. Το κεφάλαιο 
ΙΙΙ της οδηγίας ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την είσοδο και παραμονή ενός 
επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ και της οικογένειάς του, με σκοπό να αναλάβει κάποια 
οικονομική δραστηριότητα, να σπουδάσει ή για άλλους σκοπούς. Η οδηγία δεν παρέχει στους 
επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ κάποιο ειδικό δικαίωμα όταν πρόκειται για παραμονή μέχρι 
τρεις μήνες σε άλλα κράτη μέλη. Η οδηγία δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των υπηκόων τρίτων 
χωρών κατόχων άδειας παραμονής μακράς διαρκείας της ΕΕ , η οποία έχει εκδοθεί από 
κράτη μη μέλη της συμφωνίας Σένγκεν, που επιθυμούν να ταξιδεύουν και να κινούνται 
ελεύθερα για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών εντός της περιοχής της συμφωνίας 
Σένγκεν και το αντίστροφο (υπήκοοι τρίτης χώρας, κάτοχοι τέτοιων αδειών που έχουν 
εκδοθεί από κράτη μέλη της συμφωνίας Σένγκεν, και οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν σε 
κράτος μη - μέλος της συμφωνίας Σένγκεν για σύντομο διάστημα). Πράγματι η οδηγία 
εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 63, παράγραφοι 3 και 4 της Συνθήκης (όπως έχει 
αντικατασταθεί από το άρθρο 79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και ιδίως στα πεδία των θεωρήσεων και της 
μετανάστευσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η επονομαζόμενη μεταβλητή γεωμετρία: από τη μια 
πλευρά υπάρχουν τα πρωτόκολλα για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και 
της Δανίας που είναι προσαρτημένα στη Συνθήκη, και από την άλλη πλευρά υπάρχει το 
καθεστώς των συνδεδεμένων χωρών της συμφωνίας Σένγκεν. Ως εκ τούτου:

- Η πολιτική για τη θεώρηση σύντομης διαμονής και το ζήτημα της αναγνώρισης των αδειών 
παραμονής ως ισοδύναμων με τις θεωρήσεις σύντομης διαμονής εμπίπτουν στο κεκτημένο 
Σένγκεν, στο οποίο δε συμμετέχουν η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
- Η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν, ως συνδεδεμένες χώρες του χώρου 
Σένγκεν, δεσμεύονται από τις νομικές πράξεις που συνιστούν εξέλιξη του κεκτημένου του 
Σένγκεν, όπως είναι το κεκτημένο «για τις θεωρήσεις».
- Όταν πρόκειται για νομικές πράξεις στο πεδίο της πολιτικής μετανάστευσης (όπως είναι η 
οδηγία που αφορά το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν 
διαμένοντες), οι τέσσερις αυτές συνδεδεμένες χώρες της συμφωνίας Σένγκεν δε δεσμεύονται. 
Επιπλέον, στο πεδίο αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν δυνατότητες 
προαιρετικής συμμετοχής (πράγμα που δεν ισχύει όσον αφορά το κεκτημένο για τις 
«θεωρήσεις» Σένγκεν), αλλά δεν έκαναν χρήση αυτών. Η Δανία δεν έχει δυνατότητα 
προαιρετικής συμμετοχής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν, «οι πολίτες 
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χωρών εκτός ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών», κάτοχοι έγκυρων αδειών παραμονής ή 
θεωρήσεων μακράς διαμονής, οι οποίες έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος, μπορούν, βάσει 
αυτής της άδειας και ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου, να κινούνται ελεύθερα επί τρεις 
μήνες για κάθε εξάμηνη περίοδο εντός των εδαφών των άλλων κρατών μελών, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους εισόδου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
562/2006 (κώδικας συνόρων). Όσον αφορά την Κύπρο, σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης 
του 2003 το άρθρο αυτό θα εφαρμόζεται αμοιβαία μεταξύ Κύπρου και κρατών μελών της
συμφωνίας Σένγκεν μόνο μετά την πλήρη προσχώρηση της Κύπρου στη συμφωνία Σένγκεν. 
Αυτή είναι η συνέπεια της επονομαζόμενης εφαρμογής σε δύο φάσεις του κεκτημένου του 
Σένγκεν από τα προσχωρούντα κράτη μέλη. 

Από την άλλη πλευρά, επίσης βάσει της πράξης προσχώρησης του 2003, η Κύπρος πρέπει 
ήδη να εφαρμόζει - από την ημερομηνία της προσχώρησής της στην ΕΕ – τον κανονισμό 
αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, ο οποίος παραθέτει τους καταλόγους τρίτων χωρών οι 
υπήκοοι των οποίων υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση προκειμένου να διέλθουν τα 
εξωτερικά σύνορα, καθώς και τους καταλόγους τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή.

Συνεπεία αυτού υπήκοοι τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του κανονισμού 
(όπως η Ρωσία για παράδειγμα) θα πρέπει καταρχήν να ζητήσουν κυπριακή θεώρηση, 
ανεξαρτήτως του εάν διαθέτουν έγκυρη άδεια παραμονής, εκδοθείσα σε κράτος μέλος της 
συμφωνίας Σένγκεν. 

Η Επιτροπή έχει επίγνωση ότι η Κύπρος κάνει δεκτές άδειες που έχουν εκδοθεί από κράτη 
Σένγκεν ως ισοδύναμες με τη μικρής διάρκειας θεώρηση αυτών για παραμονή επί τρεις 
μήνες. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομική βάση που να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη της συμφωνίας Σένγκεν να αναγνωρίζουν κυπριακές άδειες παραμονής ως ισοδύναμες 
με τις σύντομης διάρκειας θεωρήσεις τους για παραμονή μικρότερη ή ίση των τριών μηνών.

Με βάση τα παραπάνω το «κενό» που επισημαίνει ο αναφέρων αφορά κατόχους αδειών 
παραμονής της ΕΕ μακράς διάρκειας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Κύπρο έναντι κρατών 
μελών της συμφωνίας Σένγκεν (με την εξαίρεση της Δανίας και των μερών της συμφωνίας 
Σένγκεν).

Ωστόσο από πρακτικής άποψης πρέπει να σημειωθεί ότι μια άδεια παραμονής της ΕΕ μακράς 
διάρκειας εκδοθείσα σύμφωνα με την οδηγία 2003/109 πρέπει να θεωρείται ως σημαντικό 
συμπληρωματικό έγγραφο κατά την επεξεργασία της αίτησης για θεώρηση Σένγκεν. Για 
παράδειγμα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας άδεια μπορεί πράγματι να αποδεικνύεται
ότι ο κάτοχός της διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του 
ιδίου, πράγμα που επίσης λαμβάνεται υπόψη κατά την απόφαση σχετικά με την αίτηση για 
θεώρηση μικρής διάρκειας. Συνεπώς στην πράξη δεν υπάρχουν πρακτικές συνέπειες, παρά το 
σύνθετο νομικό ζήτημα που σχετίζεται με την επονομαζόμενη «μεταβλητή γεωμετρία», το 
οποίο απορρέει άμεσα από τις Συνθήκες. 

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή δεν έχει γνώση για ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων, όταν 
κάτοχοι αδειών μακράς διαμονής της ΕΕ εκδοθείσες στην Κύπρο αιτούνται θεωρήσεις 
Σένγκεν. Δεν έχουν ληφθεί καταγγελίες μέχρι στιγμής σχετικά με αυτό το θέμα.
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Η Επιτροπή αναγνωρίζει την έλλειψη συνοχής που επισημάνθηκε από τον αναφέροντα, 
ιδιαίτερα ως προς το ότι σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ ο επί μακρόν διαμένων 
αποκτά το δικαίωμα να διαμένει στο έδαφος κρατών μελών διαφορετικών από αυτό που του 
χορήγησε το καθεστώς μακράς διαμονής για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ενώ ένα 
μικρό τμήμα των επί μακρόν διαμενόντων στην ΕΕ (υπήκοοι τρίτων χωρών που 
υποχρεούνται σε θεώρηση, κάτοχοι άδειας παραμονής μακράς διαρκείας της ΕΕ εκδοθείσας 
στην Κύπρο) θα πρέπει να αποκτήσουν θεώρηση Σένγκεν για να εισέλθουν και να 
παραμείνουν για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών στη χώρα Σένγκεν που πρόκειται να 
επισκεφθούν. 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομική βάση που να υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη της συμφωνίας Σένγκεν να αναγνωρίζουν κυπριακές άδειες παραμονής ως 
ισοδύναμες με τις σύντομης διάρκειας θεωρήσεις τους.

Επιπλέον, στο στάδιο αυτό η Επιτροπή δεν έχει γνώση για ύπαρξη σημαντικών 
προβλημάτων, όταν κάτοχοι αδειών μακράς διαμονής της ΕΕ εκδοθείσες στην Κύπρο 
αιτούνται θεωρήσεις Σένγκεν. Άδεια παραμονής της ΕΕ μακράς διάρκειας εκδοθείσα 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/109 πρέπει να θεωρείται ως σημαντικό συμπληρωματικό 
έγγραφο κατά την επεξεργασία της αίτησης για θεώρηση Σένγκεν.


