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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 259/2012 του W.R., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
εφαρμογή της οδηγίας 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

1. Περίληψη της αναφοράς

Η σύζυγος του αναφέροντος υπέβαλε τον Ιούλιο του 2011 αίτηση στην ισπανική πρεσβεία 
στην Κολομβία για χορήγηση θεώρησης μικρής διαμονής για κοινές διακοπές στην Ισπανία 
βάσει του δικαιώματος εισόδου των μελών της οικογένειας πολίτη της Ένωσης. Για τους 
σκοπούς της αίτησης, η σύζυγος του αναφέροντος χρειάσθηκε να πραγματοποιήσει τέσσερις 
φορές ταξίδι διάρκειας μεγαλύτερης των 12 ωρών με αποκλειστικό σκοπό την παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών αυτοπροσώπως. Στο πλαίσιο της αίτησης, ο πρέσβης 
απαίτησε απόδειξη πληρωμής πτήσης (χωρίς δικαίωμα επιστροφής), αποδεικτικό πληρωμής 
κράτησης σε ξενοδοχείο, ασφάλεια, ενώ έθεσε επιπλέον και άλλους όρους που ισχύουν για 
τις απλές θεωρήσεις που δεν προορίζονται για μέλη οικογενειών πολιτών της ΕΕ. Εν τέλει, η 
θεώρηση απορρίφθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, μετά την περίοδο των διακοπών. Ο 
αναφέρων υπέβαλε εν προκειμένω καταγγελία υπόψη του Solvit. Μετά από την παρέλευση 
15 εβδομάδων, το Solvit κατέληξε στη λύση της υποβολής νέας αίτησης για χορήγηση 
θεώρησης και παράλληλη τήρηση του δικαίου της ΕΕ. Ο αναφέρων υπέβαλε επίσης 
καταγγελία υπόψη της Επιτροπής που τον παρέπεμψε με τη σειρά της πάλι στο Solvit. Μετά 
από την απόρριψη αυτή, ο αναφέρων υπέβαλε επίσημες καταγγελίες υπόψη της πρεσβείας 
στην Μπογκοτά, του υπουργείου Εξωτερικών στην Ισπανία και της ισπανικής πρεσβείας στις 
Κάτω Χώρες. Δεν έλαβε απάντηση από καμία ισπανική αρχή. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
δεν μπορούσε να υποβάλει καταγγελία και υπόψη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, διότι το 
Solvit δεν περιλαμβάνεται στο έντυπο καταγγελίας. Ο αναφέρων ζητεί εξηγήσεις και τη 
διεξαγωγή σχετικής έρευνας.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Οκτωβρίου 2011

Παρά το γεγονός ότι, το SOLVIT Ισπανίας προσπάθησε να βοηθήσει τον ενάγοντα να λύσει 
το πρόβλημά του, δυστυχώς δεν σημείωσε επιτυχία.

Οι εργασίες στο SOLVIT είχαν ως εξής: το SOLVIT Ισπανία ανέλαβε την υπόθεση στις 20 
Οκτωβρίου 2011. Κατ 'αρχάς προσπάθησε να επικοινωνήσει με το προξενείο στην Μπογκοτά 
(21 Οκτωβρίου, 25 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου) με καμία επιτυχία, γι' αυτό προχώρησε στο
"σημείο επαφής" τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στις 3 Νοεμβρίου 2011 για να αναζητήσει 
μια διευκρίνιση σχετικά με το απόφαση που ελήφθη από το προξενείο στην Μπογκοτά.

Έλαβε απάντηση την 20η Δεκεμβρίου 2011, που αναφέρει ότι το προξενείο απέρριψε την 
αίτηση θεώρησης για τους ακόλουθους λόγους:

- η σύζυγος του ενάγοντος ταξίδευε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, η σύζυγος του 
ενάγοντος είπε ότι παρέμενε στο χώρο Σένγκεν για 35 ημέρες, αλλά τα αεροπορικά 
εισιτήρια της ήταν για 30 ημέρες.

- είχε μόνο κράτηση για διαμονή στη Μαδρίτη για τις δύο πρώτες ημέρες της 
διαμονής της. Ως εκ τούτου, δεν ήταν γνωστό αν θα μείνετε μόνο στην Ισπανία ή σε 
οποιαδήποτε άλλη χώρα του Σένγκεν.

- ο σκοπός του ταξιδιού δεν ήταν σαφής

Το SOLVIT Ισπανία επισημαίνει σε απάντηση στο αρμόδιο σημείο επαφής το υπεύθυνο για 
τις προξενικές υποθέσεις ότι, δεδομένου ότι η σύζυγος του ενάγοντος είναι μέλος της 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ που ταξιδεύει μαζί με το σύζυγό της (που είναι  δικαιούχος της 
οδηγίας 2004/38), χρειάζεται μόνο να αποδείξει τον οικογενειακό δεσμό. Απάντησαν ότι 
συμμερίζονταν την άποψη αυτή και ενημέρωσαν το προξενείο στην Μπογκοτά.

Το προξενείο δεν απάντησε άμεσα στο SOLVIT και στη συνέχεια το σημείο επαφής SOLVIT
είπε ότι ο αναφέρων θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για νέα θεώρηση, δεδομένου ότι είχε ήδη 
ενημερώσει το προξενείο για την υπόθεση αυτή και για την άποψη τους. Το SOLVIT έκλεισε 
την υπόθεση με τη συμβουλή αυτή στις 3 Φεβρουαρίου.

Όταν υπέβαλε αίτηση για εκ νέου τη θεώρηση, όπως συνιστάται, ο αναφέρων ζήτησε αν ήταν 
δυνατόν να υποβάλει αίτηση για θεώρηση στο προξενείο στο Cali, επειδή όταν ζήτησαν τη 
βίζα για πρώτη φορά - το έκαναν εκεί. Το SOLVIT ζήτησε έτσι από τις ισπανικές αρμόδιες 
αρχές (5 Μαρτίου 2012), εάν αυτό ήταν δυνατόν, καθώς το προξενείο στο Κάλι είναι ένα 
επίτιμο προξενείο. Το SOLVIT πήρε θετική απάντηση (τηλεφωνική) στις αρχές του 
Απριλίου. Στη συνέχεια, το SOLVIT Ισπανία ανακοίνωσε στο SOLVIT Ολλανδίας ότι η 
σύζυγος του ενάγοντος θα υποβάλει αίτηση στο προξενείο στο Κάλι.
Όταν ο ενάγων πήγε στο Κάλι για τη θεώρηση η απάντηση ήταν αρνητική, έτσι 
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επικοινώνησε και πάλι με το SOLVIT. Σε αυτό το σημείο η υπόθεση άνοιξε εκ νέου με τον 
ίδιο αριθμό 125051/11/NL. 

Το SOLVIT Ισπανία προσπάθησε να αναζητήσει μια διευκρίνιση για το τι συνέβη με το 
προξενείο στο Cali, και το σημείο επαφής τους είπε ότι η μόνη δυνατότητα για να πάρει τη 
θεώρηση ήταν να τη ζητήσει προσωπικά  στο προξενείο στην Μπογκοτά δεδομένου ότι το 
προξενείο στο Cali είναι επίτιμο. Επειδή η Bogotá είναι μακριά από το σπίτι του ενάγοντος, 
το SOLVIT αποφάσισε να λάβει μια πρακτική προσέγγιση για να εξασφαλίσει ποιά έγγραφα 
απαιτούνται ώστε ο αναφέρων και η σύζυγός του να μη ταξιδέψουν εκεί δύο φορές. Έλαβε
για πρώτη φορά μια άμεση απάντηση από το προξενείο στην Μπογκοτά που δήλωσε ότι 
απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:
-  έγγραφα που πιστοποιούν ότι η σύζυγος του ενάγοντος είναι μέλος της οικογένειας πολίτη 
της ΕΕ (πιστοποιητικό γάμου)
- Απόδειξη της ταυτότητας (του αιτούντος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο),
- Αεροπορικά εισιτήρια (ή η κράτηση των εισιτηρίων) για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται να 
είναι στην Ισπανία, την ίδια στιγμή ή ότι αυτή είναι που ενώνει τον
- Απόδειξη παροχής καταλύματος
- Επιστολή του πολίτη της ΕΕ δηλώνει ότι θα μεταβεί στην Ισπανία προκειμένου να ενταχθεί 
η σύζυγός του σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και τόπους.

SOLVIT Ισπανία ζήτησε διευκρινίσεις γιατί τα έγγραφα αυτά χρειάζονται, αλλά, και πάλι, 
δεν έλαβαν απάντηση μέχρι στιγμής.

Δεδομένου ότι το SOLVIT Ισπανία είναι ένα άτυπο δίκτυο προσπαθεί να πάρει γρήγορες 
λύσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, θα έπρεπε να συμπεράνουμε ότι ήταν σε αυτή 
την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να πάρει ανεπίσημα μια ικανοποιητική λύση για τον 
ενάγοντα και τη σύζυγό του. Ως εκ τούτου SOLVIT Ισπανία έκλεισε την υπόθεση ως άλυτα 
και αναφέρεται στον ενάγοντα για πιο επίσημα μέσα προσφυγής.
.
Η νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης.

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης 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 
αντίστοιχοι περιορισμοί και προϋποθέσεις περιέχονται 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.

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 δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους της 
ΕΕ να διαθέτει θεώρηση εισόδου.

Όπως επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα μέλη οικογενείας 
έχουν, όχι απλώς το δικαίωμα εισόδου στην επικράτεια του κράτους μέλους αλλά επίσης το 
δικαίωμα να αποκτούν θεώρηση εισόδου προς τούτο. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στα 
εν λόγω πρόσωπα πάσα διευκόλυνση για να αποκτούν τις απαραίτητες θεωρήσεις, οι οποίες 
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πρέπει να εκδίδονται ατελώς, το συντομότερο δυνατόν και βάσει ταχείας διαδικασίας.

Δεδομένου ότι το δικαίωμα αυτό απορρέει από τους οικογενειακούς δεσμούς μόνο, οι εθνικές 
αρχές μπορούν να απαιτούν από τα μέλη της οικογένειας των πολιτών της ΕΕ να 
παρουσιάσουν μόνο τα ακόλουθα έγγραφα:

• απόδειξη της ταυτότητας - π.χ. έγκυρα διαβατήρια τους - πράγμα που επιτρέπει στις εθνικές 
αρχές να εξακριβώσουν την ταυτότητα του αιτούντος·

• αποδεικτικό έγγραφο για την ύπαρξη οικογενειακών δεσμών - πχ. ένα έγκυρο πιστοποιητικό 
γάμου - έτσι ώστε οι αρχές να μπορούν να εξακριβώσουν ότι ο αιτών είναι μέλος οικογενείας 
πολίτη της ΕΕ • και

• απόδειξη ότι ο πολίτης της ΕΕ ασκεί ΕΕ τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας στο κράτος 
μέλος υποδοχής αυτή τη στιγμή ή θα ασκεί τα δικαιώματα αυτά κατά τη στιγμή της άφιξης 
των μελών της οικογένειας στο κράτος μέλος υποδοχής - αυτό επιτρέπει στις εθνικές αρχές να 
εξακριβώσουν ότι ο αιτών θα διαμένει στο κράτος μέλος υποδοχής μαζί με τον πολίτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν απαιτείται κανένα άλλο έγγραφο, όπως αποδεικτικό καταλύματος, εργασίας, επαρκών 
οικονομικών πόρων ή μισθοδοσίας, προσκλητήρια επιστολή ή εισιτήριο επιστροφής.

Ωστόσο, το δικαίωμα εξασφάλισης θεώρησης εισόδου δεν είναι άνευ όρων, καθώς το δίκαιο 
της ΕΕ παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν στα μέλη της οικογένειας 
πολίτη της ΕΕ να εισέρχονται στην επικράτειά τους εάν συνιστούν απειλή ως προς τις 
απαιτήσεις της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας υπό την 
έννοια του κεφαλαίου VI της οδηγίας ή σε περίπτωση κατάχρησης ή απάτης.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Ισπανία έθεσε σε 
ισχύ το βασιλικό διάταγμα 240/20071 σχετικά με την είσοδο, την ελεύθερη κυκλοφορία και 
διαμονή στην Ισπανία των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 5 (2) της οδηγίας έχει μεταφερθεί ορθώς στο ισπανικό 
δίκαιο.

Η καταγγελία του αναφέροντος  απευθείας στην Επιτροπή

Ο αναφέρων υπέβαλε την καταγγελία του απευθείας με την Επιτροπή στις 13 Οκτωβρίου 
2011. Η καταγγελία καταχωρήθηκε και απόδειξη παραλαβής απεστάλη στις 29 Νοεμβρίου 
2011.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή έστειλε απάντηση στον αναφέροντα. Η απάντηση 
αναφερόταν στην αξιολόγηση της καταγγελίας του, υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου δικαίου 
της ΕΕ και τον συμβούλευσε να προσφύγει στο δίκτυο SOLVIT. Η Επιτροπή εκφράζει τη 
λύπη της που δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ο αναφέρων έχει ήδη ανεπιτυχώς επικαλείται το 
SOLVIT, όπως αναφέρεται στην αρχική καταγγελία της 13ης Οκτωβρίου 2011.
                                               
1 Βασιλικό διάταγμα 240/2007, της 16ης Φεβρουαρίου σχετικά με την είσοδο, την ελεύθερη κυκλοφορία και 
διαμονή στην Ισπανία των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών που 
συμμετέχουν στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (BOE αριθ. 51, 28 Φεβρουαρίου 2007).
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Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2012, ο αναφέρων απέστειλε πρόσθετες παρατηρήσεις 
σχετικές με την καταγγελία του, ιδίως περιγράφοντας τις επαφές του με το SOLVIT και την 
ενημέρωσε ότι το SOLVIT κάλεσε τη σύζυγό του να υποβάλει νέα αίτηση για θεώρηση.

Η Επιτροπή απάντησε στις 20 Ιουνίου 2012. Η απάντηση υπογράμμιζε ότι, δεδομένου ότι η 
Ισπανία έχει μεταφέρει ορθά το άρθρο 5 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η καταγγελία του θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως μια μεμονωμένη περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής από μια εθνική 
αρχή της εθνικής νομοθεσίας που μετέφερε σωστά την κοινοτική νομοθεσία. Η απάντηση 
ενημέρωσε επίσης τον αναφέροντα ότι, ακόμα και  λαμβάνοντας την καταγγελία του υπόψη, 
η Επιτροπή δεν έχει επαρκώς τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη απόδειξη για την ύπαρξη 
διοικητικής πρακτικής αντίθετης προς τη νομοθεσία της ΕΕ η οποία πρέπει να είναι συνεπής 
και γενικής φύσεως, όπως απαιτείται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η απάντηση ενημέρωσε τον αναφέροντα, τέλος, ότι η καταγγελία του θα ληφθεί υπόψη κατά 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της 
οδηγίας

Συμπεράσματα

Ο καταγγέλλων θα πρέπει να σημειώσει ότι η καταγγελία στην Επιτροπή δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει νομικές ενέργειες σε εθνικό επίπεδο, που μπορεί να είναι αναγκαίες
προκειμένου να διαφυλάξει τα δικαιώματά του. Ως εκ τούτου, αν νομίζει ότι τα δικαιώματά 
του σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο έχουν παραβιαστεί, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα 
παραβαίνει τις σχετικές προθεσμίες για την ανάληψη δράσης, σύμφωνα με τις εθνικές 
διαδικασίες.
Η Επιτροπή δεν μπορεί να βοηθήσει τον καταγγέλλοντα να αποζημιωθεί από τις εθνικές 
αρχές. Εάν ο καταγγέλλων έχει υποστεί απώλεια ή ζημία, μόνο τα εθνικά δικαστήρια 
μπορούν να επιδικάσουν αποζημίωση.


