
CM\742579EL.doc PE390.353/rev

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αναφορών

17.07.2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0830/2006, του κ. Tobias King, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από το Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, βρετανός πολίτης που κατοικεί στο Βέλγιο μαζί με τη σύζυγό του, η οποία είναι 
υπήκοος Τουρκίας, θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβιάζει την οδηγία 2004/38 σχετικά 
με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, παρότι η σύζυγός του διαθέτει ισχύουσα κάρτα διαμονής στο Βέλγιο, 
εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει θεώρηση εισόδου όταν ταξιδεύει στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, εκ πρώτης όψεως, ο βρετανικός κανονισμός 
περί μετανάστευσης φαίνεται σύμφωνος με την οδηγία ΕΚ, καθώς προβλέπει εξαίρεση από 
τη θεώρηση για τους κατόχους οικογενειακής άδειας ΕΟΧ ή κάρτας διαμονής. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την εφαρμογή αυτής της διάταξης, το Υπουργείο Εσωτερικών την 
ερμηνεύει ως κάρτα διαμονής εκδοθείσα από το Ηνωμένο Βασίλειο, παραβιάζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την οδηγία 2004/38/ΕΚ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Μαρτίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.

Ο κ. Tobias King, βρετανός υπήκοος που ασκεί το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής στο Βέλγιο, διαμαρτύρεται ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου υποχρέωσαν την 
σύζυγό του που είναι υπήκοος Τουρκίας να εξασφαλίσει θεώρηση εισόδου, παρά το γεγονός 
ότι είναι κάτοχος έγκυρου βελγικού δελτίου διαμονής, ως μέλος της οικογένειας πολίτη της 
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Ένωσης. Επιπλέον, η θεώρηση δεν εκδίδεται ατελώς όταν ο/η σύζυγος ταξιδεύει χωριστά από 
τον πολίτη της Ένωσης.

Το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό τους περιορισμούς 
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη και σύμφωνα με τα μέτρα που 
θεσπίζονται για την εφαρμογή του. Οι περιορισμοί και οι 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.
Σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας αυτής, μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που 
είναι υπήκοοι τρίτης χώρας έχουν το δικαίωμα να τον συνοδεύουν στο κράτος μέλος 
υποδοχής όπου ο πολίτης της Ένωσης ασκεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής.
Παρότι κράτη μέλη που δεν δεσμεύονται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 539/2001, όπως το 
Ηνωμένο Βασίλειο, δύνανται, όταν πολίτης της Ένωσης ασκεί το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτειά τους, να απαιτούν από τον ή τη σύζυγο που είναι 
υπήκοος τρίτης χώρας να εξασφαλίσει θεώρηση εισόδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
εθνικής νομοθεσίας, το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας προβλέπει ότι η κατοχή 
ισχύοντος δελτίου διαμονής προβλεπομένου στο άρθρο 10 της οδηγίας απαλλάσσει τα εν 
λόγω μέλη της οικογένειας από την απαίτηση θεώρησης.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις της οδηγίας, το Ηνωμένο Βασίλειο 
θέσπισε τους κανονισμούς περί μετανάστευσης (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) του 2006.

Το άρθρο 11, παράγραφος 2, των κανονισμών του 2006 προβλέπει ότι πρόσωπα που δεν είναι 
υπήκοοι χώρας του ΕΟΧ πρέπει να γίνονται δεκτοί στο Ηνωμένο Βασίλειο εφόσον είναι μέλη 
της οικογένειας υπηκόου χώρας του ΕΟΧ και επιδείξουν κατά την άφιξή τους έγκυρο 
διαβατήριο και οικογενειακή άδεια ΕΟΧ, δελτίο διαμονής ή δελτίο μόνιμης διαμονής.

Το άρθρο 11, παράγραφος 2, των κανονισμών του 2006 φαίνεται να είναι συμβατό με το 
άρθρο 5, παράγραφος 2 της οδηγίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την ερμηνεία του βρετανικού 
προξενείου στις Βρυξέλλες και του κέντρου SOLVIT του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό το 
άρθρο εξαιρεί από την απαίτηση θεώρησης μόνον κατόχους δελτίων διαμονής εκδοθέντων 
από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές.
Κατά τους όρους του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, προκειμένου να εξαιρεθεί 
κάποιο μέλος οικογένειας από την απαίτηση θεώρησης αρκεί να κατέχει έγκυρο δελτίο 
διαμονής εκδοθέν σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας. Η διάταξη αυτή δεν προβλέπει σε 
καμία περίπτωση ότι η εξαίρεση αυτή περιορίζεται μόνον στο κράτος μέλος που εξέδωσε το 
δελτίο διαμονής.

Μια ερμηνεία σύμφωνα με την οποία η προϋπόθεση σχετικά με τις απαιτήσεις θεώρησης 
βάσει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σημαίνει ότι το μέλος της οικογένειας που κατέχει δελτίο 
διαμονής εκδοθέν σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας απαλλάσσεται από την απαίτηση 
θεώρησης μόνον στο κράτος μέλος που εξέδωσε το εν λόγω δελτίο διαμονής θα προσέθετε 
στην προϋπόθεση αυτή, όπως διατυπώνεται στην οδηγία, μια απαίτηση σχετικά με την 
«προέλευση» του δελτίου διαμονής. Η απαίτηση αυτή υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στην 
οδηγία και συνιστά μέτρο που παραβιάζει τις διατάξεις της.
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Όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλονται για την έκδοση θεώρησης εισόδου, το άρθρο 5,
παράγραφος 2, της οδηγίας ορίζει ότι οι θεωρήσεις εισόδου εκδίδονται ατελώς. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι θεωρήσεις εισόδου για υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη της οικογένειας
πολίτη της Ένωσης εκδίδονται ατελώς μόνον όταν το εν λόγω μέλος της οικογένειας 
ταξιδεύει στο κράτος μέλος υποδοχής συνοδεύοντας ή για να συναντήσει εκεί τον πολίτη της 
Ένωσης. Όταν το μέλος της οικογένειας ταξιδεύει χωρίς τον πολίτη της Ένωσης και χωρίς 
την πρόθεση να τον συναντήσει στο κράτος μέλος υποδοχής, η οδηγία δεν εφαρμόζεται και 
μπορεί να επιβληθεί τέλος.

Ο κ. King υπέβαλε την ίδια καταγγελία στις υπηρεσίες της Επιτροπής στις 3 Νοεμβρίου 2006. 
Η καταγγελία καταχωρήθηκε με αριθμό αναφοράς 2006/5043. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
απέστειλαν επιστολή στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στις 27 Μαρτίου 2007 με την 
οποία τις καλούσαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το ζήτημα της εξαίρεσης 
των κατόχων δελτίων διαμονής από την απαίτηση θεώρησης εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή της επιστολής.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

Όπως αναφέρθηκε από την Επιτροπή σε προηγούμενη ανακοίνωσή της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με την εν λόγω αναφορά, τα ερωτήματα που έθιξε ο αναφέρων τέθηκαν 
υπόψη των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου στις 27 Μαρτίου 2007 καλώντας τις να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί της αξιολόγησης της Επιτροπή σχετικά με την υπόθεση
υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου κοινοτικού δικαίου.

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησαν με επιστολή στις 4 Ιουνίου 2007 και 
σημείωσαν ότι η αναφορά για την κάρτα διαμονής στο άρθρο 11, παράγραφος 2, αφορά την
κάρτα διαμονής που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και 
ανέφεραν ότι δεν συμμερίζονται την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας από 
μέρους της Επιτροπής.

Είναι πλέον προφανές ότι το ζήτημα δεν αφορά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας του
Ηνωμένου Βασιλείου για τη μεταφορά κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά τη μεταφορά της
οδηγίας. Το πρόβλημα που τέθηκε στην αναφορά θα εξεταστεί στο πλαίσιο συνολικής
εξέτασης συμμόρφωσης της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την οδηγία, η οποία θα 
ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του 2008.


