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Θέμα: Αναφορά 1256/2011, του A. d’A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση 
της οδηγίας 2004/38/ΕΚ εκ μέρους της Γαλλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει μια σειρά από καθυστερήσεις και δυσκολίες που σχετίζονται με την 
αίτησή του για ευρωπαϊκή κάρτα παραμονής, η οποία υποβλήθηκε στις 20/6/2011 στην 
αστυνομία του Παρισιού.
Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται σε αλλαγές που επήλθαν στην επαγγελματική κατάσταση 
του αναφέροντος, ο οποίος υποστηρίζει ότι υφίσταται παράβαση της οδηγίας 2004/38 και 
συγκεκριμένα του άρθρου 8.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η συνθήκη παρέχει άμεσα στους πολίτες της Ένωσης το θεμελιώδες δικαίωμα της παραμονής
σε άλλο κράτος μέλος. Η οδηγία 2004/38/EΕ1 αποσκοπεί να διευκολύνει την άσκηση του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 2004/38/EΕ, τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να 
                                               
1 Οδηγία 2004/38/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το 
δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους νακυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και 
την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 
90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ, ΕΕ L158, 30.04.2004, σ. 77.
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επιβάλουν την έκδοση δελτίου διαμονής μόνο για τα μέλη της οικογένειας πολίτη της 
Ένωσης τα οποία δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους. Αντίθετα, το δικαίωμα διαμονής 
των  ευρωπαίων πολιτών δεν εξαρτάται από την έκδοση δελτίου διαμονής.  
Η οδηγία, ωστόσο, ουδόλως εμποδίζει ένα κράτος μέλος να προβλέπει ότι οι πολίτες της 
Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν διαρκώς στην επικράτειά του, πρέπει να εφοδιαστούν με δελτίο 
διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση ενός τέτοιου δελτίου δεν θέτει οποιοδήποτε 
εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος διαμονής. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει ωστόσο να 
ενημερώνουν τους πολίτες με τρόπο σαφή και όχι αμφίσημο ότι η έκδοση δελτίου διαμονής 
ουδεμία επίπτωση έχει στο δικαίωμα διαμονής τους. Εφόσον η δυνατότητα που αφήνεται με 
τον τρόπο αυτό στα κράτη μέλη να προβλέπουν την έκδοση δελτίου διαμονής απορρέει 
αποκλειστικά από το εθνικό δίκαιο, η υποχρέωση των εθνικών αρχών να κινούν τη 
διαδικασία έκδοσης δελτίου διαμονής είναι αποκλειστικά θέμα εθνικού δικαίου, εν 
προκειμένω του γαλλικού δικαίου και όχι του δικαίου της Ένωσης.

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/38/EΚ ορίζει ότι το κράτος μέλος υποδοχής 
μπορεί να απαιτεί από τους πολίτες της Ένωσης να εγγράφονται από τις αρμόδιες αρχές του 
τόπου διαμονής και η εγγραφή αυτή να πιστοποιείται με βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται
προς τον σκοπό αυτό. Από το δίκαιο της Ένωσης προκύπτει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν 
να επιβάλουν άλλη διοικητική διατύπωση στους πολίτες της Ένωσης πέραν της εγγραφής 
τους. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιλέξουν να μην επιβάλουν ούτε αυτή τη διοικητική 
διατύπωση.

Η Γαλλία επέλεξε να μεταφέρει την υποχρέωση αυτή στο εθνικό της δίκαιο μέσω του νόμου 
αριθ. 2007-1631 της 20ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον έλεγχο της μετανάστευσης, της 
ένταξης και του ασύλου, υποχρέωση που δεν υπήρχε προηγουμένως στη γαλλική νομοθεσία.
Ωστόσο, ελλείψει εκτελεστικού διατάγματος, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται. Ως εκ τούτου, 
οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να διαμένουν στη Γαλλία χωρίς να υποχρεούνται να προβούν 
σε οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία.  

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων ήλθε επανειλημμένως σε άμεση επικοινωνία με την Επιτροπή η οποία και του 
διαβίβασε τις ανωτέρω πληροφορίες.


