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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1307/2007, του Richard Willmer, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την άρνηση του δικαιώματος συζύγου βρετανού πολίτη που ασκεί 
δικαιώματα που απορρέουν από τη Συνθήκη στην Ιταλία να συνοδεύσει τον 
σύζυγό της στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι βρετανός πολίτης και διαμένει στην Ιταλία. Διαθέτει ιταλική κάρτα 
διαμονής. Έχει παντρευτεί ρωσίδα πολίτη και η σύζυγός του διαθέτει κάρτα διαμονής μέλους 
οικογένειας πολίτη της ΕΕ. Θέλησαν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να 
συναντήσουν τον πατέρα του αναφέροντος, ο οποίος διαμένει τώρα εκτός ΕΟΧ, αλλά 
βρισκόταν πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσκεψη διάρκειας έξι εβδομάδων. Ο 
αναφέρων θεωρούσε προφανές ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, η σύζυγός του θα 
μπορούσε να τον συνοδεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μέγιστο διάστημα τριών μηνών, 
εφόσον διέθετε ρωσικό διαβατήριο σε ισχύ και την ιταλική κάρτα διαμονής ή απλώς το 
πιστοποιητικό του γάμου τους. Δυστυχώς, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται 
από την εν λόγω οδηγία: το άρθρο 2 των κανονισμών περί μετανάστευσης 2006/1003 (πράξη 
μεταφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο της οδηγίας 2004/38/EK) ορίζει, κατά παράβαση του 
άρθρου 10 της οδηγίας, ότι η μόνη κάρτα διαμονής που είναι έγκυρη για είσοδο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι αυτή που χορηγείται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι αυτή που 
χορηγείται από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, και για 
την αποφυγή προβλημάτων, παρότι γνώριζαν εκ των προτέρων ότι η σύζυγός του δεν 
χρειαζόταν θεώρηση ούτε οικογενειακή άδεια ΕΟΧ, υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση 
οικογενειακής άδειας ΕΟΧ. Η υπηρεσία θεωρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου διαθέτει ένα 
νέο έντυπο οικογενειακής άδειας ΕΟΧ, το οποίο ζητεί ακόμη πιο εκτενείς πληροφορίες τόσο 
από τον πολίτη του ΕΟΧ (όπως σύμβαση εργασίας, αριθμός ωρών πραγματικής απασχόλησης 
τον μήνα, συνολικό εισόδημα κ.λπ.) όσο και από το μέλος της οικογένειας (ληγμένα 
διαβατήρια της τελευταίας δεκαετίας, ποινικό μητρώο, ονοματεπώνυμο και ημερομηνία 
γέννησης αμφοτέρων των γονέων κ.λπ.). Αναφέρεται επίσης ότι το μέλος της οικογένειας 
μπορεί να κληθεί να παράσχει βιομετρικά δεδομένα (δακτυλικά αποτυπώματα). Οι 
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απαιτήσεις αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ τα προβλεπόμενα στην οδηγία και, κατά την άποψη 
του αναφέροντος, τα μόνα έγγραφα που μπορούν να ζητηθούν είναι το ισχύον διαβατήριό 
του, το ισχύον διαβατήριο της συζύγου του και το πιστοποιητικό του γάμου τους. 
(Σημειώνεται ότι, στο μεταξύ, καθώς όλες αυτές οι διαδικασίες τραβούσαν σε μάκρος, ο 
πατέρας του αναχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο). Τελικά, οι βρετανικές αρχές δέχθηκαν 
ότι η σύζυγός του μπορούσε να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς την οικογενειακή 
άδεια ΕΟΧ, εφόσον μπορούσε να αποδείξει ότι είναι μέλος της οικογένειας ενός πολίτη του 
ΕΟΧ, και ότι η άδεια αποτελούσε μάλλον εγγύηση για τον κάτοχό της ώστε οι αρχές να μην 
αρνηθούν την είσοδο της συζύγου του στη χώρα παρά οτιδήποτε άλλο. Ο αναφέρων θεωρεί 
παράλογο το συγκεκριμένο επιχείρημα για την απαίτηση θεώρησης. Ο αναφέρων 
επικοινώνησε με το δίκτυο Solvit τόσο της Ιταλίας όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 
δίκτυο Solvit της Ιταλίας του απάντησε, κατόπιν διαβούλευσης με το Solvit του Ηνωμένου 
Βασιλείου, ότι δεν καλύπτεται από την οδηγία, καθώς είναι βρετανός πολίτης που επιστρέφει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσκεψη, ενώ το Solvit του Ηνωμένου Βασιλείου επιμένει ότι η 
σύζυγός του πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση θεώρησης βάσει του εθνικού 
δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων, βρετανός υπήκοος που διαμένει στην Ιταλία με τη ρωσίδα σύζυγο του, 
ισχυρίζεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παραβεί την οδηγία 2004/38/ΕΚ απαιτώντας από
εκείνη να αποκτήσει θεώρηση εισόδου και να προσκομίσει διάφορα δικαιολογητικά έγγραφα. 
Καταγγέλλει επίσης ότι, όταν θέλησε να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη σύζυγό του, 
η αεροπορική εταιρεία τον ενημέρωσε ότι θα τους αρνιόταν την επιβίβαση διότι η ιταλική 
συνοριακή αστυνομία δεν θα επέτρεπε στη σύζυγό του να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο 
χωρίς θεώρηση.

Δυνάμει του κοινοτικού δικαίου, όταν οι πολίτες της ΕΕ ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής, τα μέλη της οικογένειάς τους που
προέρχονται από τρίτες χώρες έχουν δικαίωμα να τους συνοδεύουν ή να πηγαίνουν να τους 
συναντήσουν εκεί και να αποκτούν θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτόν. Αυτά τα 
δικαιώματα απορρέουν από τους οικογενειακούς δεσμούς με πολίτες της ΕΕ και μόνο.

Παρότι ενδεχομένως απαιτείται από τα μέλη οικογένειας που προέρχονται από τρίτες χώρες 
να διαθέτουν θεώρηση εισόδου, το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας προβλέπει ότι το 
κράτος μέλος υποδοχής παρέχει σε αυτά κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να αποκτήσουν τις 
απαιτούμενες θεωρήσεις. Οι θεωρήσεις αυτές εκδίδονται, ατελώς, το συντομότερο δυνατόν, 
και βάσει ταχείας διαδικασίας.

Επιπλέον, η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας
απαλλάσσει αυτά τα μέλη οικογένειας από την απαίτηση θεώρησης.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με αυτές τις διατάξεις της οδηγίας, το Ηνωμένο Βασίλειο
έθεσε σε ισχύ τους κανονισμούς περί μετανάστευσης (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) του 
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2006. Ο κανονισμός 11, παράγραφος 2, των κανονισμών 2006 προβλέπει ότι ένα πρόσωπο
που δεν είναι πολίτης ΕΟΧ πρέπει να γίνεται δεκτός στο Ηνωμένο Βασίλειο εάν είναι μέλος
της οικογένειας ενός πολίτη ΕΟΧ και προσκομίζει κατά την άφιξή του ισχύον διαβατήριο και
οικογενειακή άδεια ΕΟΧ, δελτίο διαμονής ή μόνιμη άδεια διαμονής.

Ο κανονισμός 11 παράγραφος 2 φαίνεται να συμφωνεί με το άρθρο 5, παράγραφος 2, της 
οδηγίας. Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές φαίνεται να ερμηνεύουν αυτόν τον κανονισμό ως 
απαλλακτικό από την απαίτηση θεώρησης μόνο για τους κατόχους δελτίων διαμονής τα 
οποία έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, προκειμένου να
απαλλαγούν από την απαίτηση θεώρησης, αρκεί τα μέλη οικογένειας να έχουν στην κατοχή
τους ισχύον δελτίο διαμονής που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας. Αυτή η
διάταξη δεν περιορίζεται στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει το δελτίο διαμονής. Μια τέτοια
απαίτηση υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στην οδηγία.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον το δικαίωμα των μελών οικογένειας από
τρίτες χώρες να αποκτούν θεώρηση εισόδου απορρέει μόνο από τους οικογενειακούς
δεσμούς, τα κράτη μέλη δύνανται μόνο να απαιτούν από τα πρόσωπα αυτά να προσκομίζουν
έγγραφα που βεβαιώνουν την ταυτότητά τους και τους οικογενειακούς δεσμούς με τον πολίτη 
της ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει λάβει αρκετές πανομοιότυπες καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένης μίας από
τον αναφέροντα, και επικοινώνησε με τις βρετανικές αρχές σχετικά με το θέμα αυτό στις 27 
Μαρτίου 2007. Οι βρετανικές αρχές απάντησαν στις 4 Ιουνίου 2007 ενημερώνοντάς μας ότι 
δεν συμμερίζονται την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας που δόθηκε από 
την Επιτροπή, και δηλώνοντας ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα βοηθούν το προσωπικό των 
πρεσβειών να επαληθεύει τις πληροφορίες που παρέχουν οι αιτούντες και να επεξεργάζονται 
τις αιτήσεις όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Η απάντηση επιβεβαίωσε ότι
δεν υφίσταται νομική απαίτηση προσκόμισης αυτών των δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς
η οικογενειακή άδεια ΕΟΧ πρέπει να εκδίδεται όταν ο αρμόδιος υπάλληλος για τη χορήγηση 
αδειών εισόδου είναι ικανοποιημένος με την εκπλήρωση των απαιτήσεων βάσει του αριθ. 12 
των κανονισμών περί μετανάστευσης του 2006. Αυτό το επιχείρημα δεν είναι εντελώς 
πειστικό και η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο πλαίσιο 
του συνεχούς ελέγχου συμμόρφωσης της βρετανικής νομοθεσίας προς την οδηγία.

Η καταγγελία του αναφέροντα καταχωρίσθηκε επισήμως με αριθμό αναφοράς 2008/4161 τον
Φεβρουάριο του 2008.

Όσον αφορά την άρνηση των ιταλικών αρχών να επιτρέψουν στη σύζυγο του αναφέροντα να
ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας υποχρεώνει τις
ιταλικές αρχές να χορηγούν στα μέλη οικογένειας από τρίτες χώρες, που ταξιδεύουν μαζί με
πολίτη της ΕΕ σε κράτος μέλος υποδοχής ή πηγαίνουν να τον συναντήσουν εκεί, άδεια
αναχώρησης από το έδαφός τους με ισχύον διαβατήριο. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται ο
περιορισμός αυτού του δικαιώματος, ακόμα και όταν οι εθνικές αρχές θεωρούν ότι το εν
λόγω μέλος οικογένειας δεν διαθέτει την απαιτούμενη θεώρηση για να εισέλθει στο κράτος
μέλος υποδοχής.


