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Θέμα: Αναφορά 1065/2010, του Dominik Kohlhagen, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 από τις 
βελγικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές του Saint-
Gilles (Βρυξέλλες) την αίτηση χορήγησης άδειας παραμονής που υπέβαλε στις 
26 Φεβρουαρίου 2010 η σύζυγός του, η οποία κατάγεται από την Ακτή του Ελεφαντοστού. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι, παρόλο που η σύζυγός του διέθετε ήδη άδεια παραμονής στη 
Γαλλία, χρειάστηκε να επισκεφθεί τα γραφεία της τοπικής αρχής 12 φορές, έως ότου της 
δηλώσουν τελικά ότι η άδειά της επρόκειτο να εκδοθεί τον Νοέμβριο. Υπογραμμίζει επίσης 
ότι οι τοπικές αρχές ζήτησαν από τη σύζυγό του να υποβάλει έγγραφα που δεν αναφέρονται 
στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, και ότι της ζήτησαν να 
καταβάλει δεκαπλάσιο τέλος διεκπεραίωσης της αίτησης από το αντίστοιχο τέλος που 
ζητείται από τους βέλγους υπηκόους. Ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διερευνήσει την εν λόγω υπόθεση, η οποία έχει ταλαιπωρήσει ψυχικά και έχει επιβαρύνει 
οικονομικά τον ίδιο και τη σύζυγό του.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων είναι Γερμανός υπήκοος που διαμένει στο Βέλγιο, έχοντας μετακομίσει από το 
Παρίσι στις Βρυξέλλες με τη σύζυγό του, υπήκοο της Ακτής του Ελεφαντοστού. Προβάλει 
τον ισχυρισμό παράβασης αρκετών διατάξεων της οδηγίας 2004/38/ΕΚ1 από τις βελγικές 
αρχές κατά την επεξεργασία της αίτησης αναγνώρισης του δικαιώματος παραμονής της 
συζύγου του.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επικοινωνήσει με τον αναφέροντα ο οποίος υπέβαλε, εν τω 
μεταξύ, μήνυση κατά του Βελγίου.

Στις 8 Νοεμβρίου 2011, και με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε ο αναφέρων, η Επιτροπή 
ζήτησε εξηγήσεις από τις βελγικές αρχές. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή επέστησε την προσοχή των βελγικών αρχών στους παρακάτω 
ισχυρισμούς του αναφέροντα που αναδεικνύουν τη μη τήρηση ορισμένων διατάξεων της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ: 

- Οι αρχές ζήτησαν από τη σύζυγο του αναφέροντα να προσκομίσει αντίγραφο της σύμβασης 
μίσθωσης και του ποινικού μητρώου της, ενώ την ενημέρωσαν ότι η αίτηση για χορήγηση 
άδειας παραμονής δεν μπορεί να υποβληθεί παρά μόνο εφόσον ο γάμος της με τον 
αναφέροντα καταγραφεί στα βελγικά μητρώα. Ωστόσο, η προσκόμιση της σύμβασης 
μίσθωσης και του ποινικού μητρώου δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αναγνώριση του δικαιώματος παραμονής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ, στο οποίο περιλαμβάνεται πλήρης κατάλογος με τα έγγραφα που 
μπορούν να ζητηθούν από τα κράτη μέλη για τη χορήγηση άδειας παραμονής. Επιπλέον, η εν 
λόγω διάταξη δεν επιτρέπει στις εθνικές αρχές να επιβάλλουν πρόσθετους όρους. Ως προς 
τούτο, η Επιτροπή ζήτησε από τις βελγικές αρχές να διευκρινίσουν επιπλέον τον λόγο 
καταγραφής του πιστοποιητικού γάμου που ζητήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

- Οι βελγικές αρχές ζήτησαν από τη σύζυγο του αναφέροντα το ποσό των 42,50 ευρώ για τη 
χορήγηση άδειας παραμονής. Ωστόσο, το άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 
διευκρινίζει ότι η άδεια παραμονής μέλους της οικογένειας χορηγείται δωρεάν ή έναντι 
καταβολής τέλους που δεν υπερβαίνει το απαιτούμενο από τους υπηκόους ποσό για παρόμοια 
έγγραφα. Θεωρώντας ότι το εθνικό δελτίο ταυτότητας των βέλγων υπηκόων αποτελεί 
παρόμοιο έγγραφο και μπορεί να θεωρηθεί σημείο αναφοράς βάσει του προαναφερόμενου 
άρθρου 25 παράγραφος 2, η Επιτροπή ζήτησε από τις βελγικές αρχές να την ενημερώσουν 
εάν το ποσό των 42,50 ευρώ που ζητήθηκε για τη χορήγηση άδειας παραμονής μέλους της 
οικογένειας αντιστοιχεί στο ποσό που απαιτείται για τη χορήγηση δελτίου ταυτότητας σε 

                                               
1 ΕΕ L158, 30.04.2004, σ. 77
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βέλγο υπήκοο. 

- Οι βελγικές αρχές δήλωσαν ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Αλλοδαπών, η 
αίτηση αναγνώρισης του δικαιώματος παραμονής ενός συζύγου υπηκόου τρίτης χώρας που 
συνοδεύει έναν πολίτη της ΕΕ εξομοιώνεται με αίτηση οικογενειακής επανένωσης ενός 
αλλοδαπού που διαμένει σε τρίτη χώρα. Ωστόσο, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, μια 
παρόμοια διαχείριση με αυτή της συζύγου του αναφέροντα συνεπάγεται παραγνώριση του 
δικαιώματος παραμονής που παρέχεται από το άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και την οδηγία 
2004/38/ΕΚ στα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας και συνοδεύουν 
πολίτη της ΕΕ ο οποίος ασκεί το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση σύμφωνα με τα όσα θα της παρουσιάσουν οι βελγικές 
διοικητικές υπηρεσίες και θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια 
που πρέπει να δοθεί.

4. Απάντηση της Επιτροπής (αναθ.), που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012

Οι βελγικές αρχές ενημέρωσαν πρόσφατα την Επιτροπή ότι «η αίτηση χορήγησης κάρτας 
διαμονής μέλους οικογένειας» για τη σύζυγο του αναφέροντος η οποία κατάγεται από την 
Ακτή του Ελεφαντοστού υποβλήθηκε με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2010. 

Εξήγησαν ότι η εξέταση του φακέλου της συζύγου του αναφέροντος καθυστέρησε 
περισσότερο από ότι συνήθως συμβαίνει.  Οι βέλγοι υπάλληλοι γνωστοποίησαν ότι η σύζυγος 
είχε λάβει ένα «πιστοποιητικό καταγραφής 5 μηνών» το οποίο ίσχυε μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 
2010. Αυτό θεωρείτο ως ένα προσωρινό πιστοποιητικό το οποίο κάλυπτε τη συνήθη περίοδο 
εξέτασης του φακέλου πριν τη χορήγηση της μόνιμης άδειας παραμονής.

Σύμφωνα με τις εξηγήσεις τους, η εν λόγω περίοδος θα είχε επιτρέψει στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης να ανοίξει ένα φάκελο και να υπάρξει απόφαση επί της ουσίας όσον αφορά 
την αίτηση. 

Κατόπιν, η σύζυγος του αναφέροντος έλαβε πιστοποιητικό "τύπου F" (άδεια παραμονής 
μέλους οικογένειας υπηκόου της ΕΕ, υπό μορφή ηλεκτρονική) με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 
2010. Η καθυστέρηση περίπου 6 μηνών (μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στις 
1 Ιουνίου 2010 και της χορήγησης του πιστοποιητικού «τύπου F» στις 7 Δεκεμβρίου 2010) 
θεωρείται ως σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ όσον 
αφορά «τη μέγιστη καθυστέρηση» 6 μηνών κατά την εξέταση φακέλου αίτησης έως τη 
χορήγηση του πιστοποιητικού μέλους οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ.

Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ως ανεπαρκείς τις άλλες εξηγήσεις που δόθηκαν 
εκ μέρους του Βελγίου στον τομέα των δαπανών τα οποία χρειάστηκε να καταβάλει ο αιτών 
την άδεια παραμονής. Πράγματι, το άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 
αναφέρει ότι η άδεια παραμονής μέλους της οικογένειας χορηγείται δωρεάν ή έναντι 
καταβολής τέλους που δεν υπερβαίνει το ποσό το οποίο ζητείται από τους εθνικούς υπηκόους 
(βέλγους στη συγκεκριμένη περίπτωση). Επιπλέον, η τελευταία απάντηση του Βελγίου στον 
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τομέα των εγγράφων που απαιτούνται από το μέλος της οικογένειας δεν διευκρινίζει εάν ο 
τυποποιημένος κατάλογος του εντύπου που αποκαλείται «μοντέλο 2» απαιτεί ακόμη και 
σήμερα την υποβολή αντίγραφου της σύμβασης μίσθωσης και του ποινικού μητρώου. Η 
συστηματική υποβολή των εν λόγω δύο εγγράφων δεν γίνεται αποδεκτή από την οδηγία 
2004/38/ΕΚ και η αναγραφή τους θα πρέπει να διαγραφεί από το τυποποιημένο κείμενο του 
«Μοντέλου 2» που διανέμεται σε κάθε αιτούντα άδεια παραμονής μέλους οικογένειας πολίτη 
της ΕΕ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω θέματα που έχουν παραμείνει χωρίς ικανοποιητική 
απάντηση, η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του Βελγίου και θα 
ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απάντηση που θα της δοθεί. 

5. Απάντηση της Επιτροπής (αναθ. ΙΙ), που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Σε συνέχεια της παραλαβής της αναφοράς και μιας καταγγελίας που απευθύνθηκε άμεσα
στην Επιτροπή από τον αναφέροντα, η Επιτροπή ήρθε σε επαφή δύο φορές με τις βελγικές 
αρχές. Η τελευταία απάντηση, με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2012, διευκρίνιζε το δεύτερο 
σημείο της καταγγελίας: τη διαφορά, από απόψεως δαπάνης, της εξέτασης του φακέλου ενός
ευρωπαίου υπηκόου και ενός μέλους της οικογένειάς του ο οποίος δεν έχει την υπηκοότητα 
ενός κράτους μέλους.

Με βάση την οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία, δεν μπορεί να 
επιβληθεί σους ευρωπαίους πολίτες ως διοικητική υποχρέωση παρά μόνο η απλή υποχρέωση 
καταγραφής. Μπορούν, εάν το επιθυμούν, να ζητήσουν κάρτα διαμονής η οποία αναγνωρίζει 
τη διαμονή τους στο κράτος μέλος υποδοχής.

Τα μέλη της οικογένειας του που δεν έχουν την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους έχουν 
δικαίωμα, σύμφωνα με την οδηγία, σε κάρτα διαμονής εφόσον η διάρκεια της προβλεπόμενης 
διαμονής υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Οι βελγικές αρχές εξήγησαν ότι οι διοικητικές δαπάνες που ζητούνται για την έκδοση της εν 
λόγω κάρτας διαμονής της συζύγου του αναφέροντος, αντιστοιχούν στην ουσία στις δαπάνες 
τριών σωρευμένων διοικητικών διαδικασιών: την καταγραφή, το αίτημα οικογενειακής 
επανένωσης και την κάρτα διαμονής.

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της δαπάνης που καταβάλει ο αναφέρων και αυτής που αφορά τη 
σύζυγο του εξηγείται από το γεγονός ότι ο τελευταίος κατέβαλε μόνο το κόστος της 
διαδικασίας καταγραφής και δεν ζήτησε κάρτα διαμονής.

Το κόστος της πρώτης και τρίτης διοικητικής διαδικασίας - της καταγραφής και της κάρτας 
διαμονής - ισχύουν επίσης στο πλαίσιο αιτήσεως από ευρωπαίο πολίτη ο οποίος προχωρεί σε 
αίτημα καταγραφής και ζητεί κάρτα διαμονής στο Βέλγιο. Οι δαπάνες αντιστοιχούν σε αυτές 
που ισχύουν και για τους βέλγους πολίτες οι οποίοι προβαίνουν σε καταγραφή και ζητούν την 
έκδοση βελγικού δελτίου ταυτότητος.

Τα μέλη της οικογένειας του βέλγου υπηκόου που προβαίνουν σε αίτημα οικογενειακής 
επανένωσης πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία όπως και τα μέλη της οικογένειας 
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ευρωπαίου πολίτη ο οποίος έρχεται να κατοικήσει στο Βέλγιο, και εφαρμόζονται επίσης οι 
ίδιες σχετικές δαπάνες (15 ευρώ όταν υποβλήθηκε η αίτηση).

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ως εκ τούτου ότι υφίσταται διάκριση σε ό, τι αφορά την προσέγγιση 
που ακολούθησαν οι βελγικές αρχές.


