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Θέμα: Αναφορά 1461/2012, του Massimo Tendi, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εισαγωγή διακρίσεων στην Ισπανία σε βάρος πολιτών κρατών μελών 
της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιταλός πολίτης και διαμένει στην Ισπανία από το 2003. Το 2007 οι 
ισπανικές αρχές χορήγησαν στον αναφέροντα πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής.

Το εν λόγω έγγραφο δεν αποτελεί αποδεικτικό ταυτότητας. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στην Ισπανία αντιμετωπίζουν συχνά 
διοικητικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες, καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν το 
δικό τους εθνικό δελτίο ταυτότητας. Συνεπώς, ζητεί από τις τοπικές αρχές να εκδώσουν ένα 
ισπανικό έγγραφο ταυτότητας για τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στη χώρα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι ισπανικές αρχές χορηγούν στους πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην επικράτεια του 
Βασιλείου της Ισπανίας βεβαίωση εγγραφής και, σε περίπτωση που ο πολίτης της Ένωσης 
έχει υπερβεί τα πέντε χρόνια διαμονής, χορηγούν δελτίο μόνιμης διαμονής. Εντούτοις, 
σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην Ισπανία, τα έγγραφα αυτά δεν αποτελούν 
έγκυρα έγγραφα ταυτότητας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το γεγονός της μη χορήγησης εγκύρων 
εγγράφων ταυτότητας στους πολίτες της Ένωσης από τις ισπανικές αρχές αντιβαίνει στη 
νομοθεσία της ΕΕ.
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Ο αναφέρων επισημαίνει ότι είναι κάτοικος Ισπανίας από το 2003 και ότι είναι κάτοχος 
πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής από το 2007. Εντούτοις, δεν πρόκειται για δελτίο 
ταυτότητας και δεν συνοδεύεται από κανένα δελτίο ταυτότητας. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, το γεγονός ότι εξαναγκάζεται να χρησιμοποιεί το δελτίο ταυτότητας που του 
έχει χορηγήσει το κράτος μέλος προέλευσής του προκειμένου να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε 
διαδικασία διοικητικής φύσης στην Ισπανία του δημιουργεί, όπως και σε κάθε άλλο πολίτη 
της Ένωσης που διαμένει στη χώρα, δυσχέρειες διοικητικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Δυνάμει του άρθρου 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

«[…] Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους.
Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια».

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΛΕΕ 

«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 περιορισμοί και οι όροι από τους οποίους εξαρτάται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 
των πολιτών της Ένωσης έχουν καθοριστεί με την οδηγία 2004/38/ΕΚ («οδηγία για την 
ελεύθερη κυκλοφορία»).

Προκειμένου να έχουν οι πολίτες της Ένωσης το δικαίωμα να εγκαταλείπουν την χώρα 
προέλευσής τους και να εισέρχονται στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής, οι 
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία υποχρεώνει 
τα κράτη μέλη να εκδίδουν στους υπηκόους τους, και να ανανεώνουν, δελτίο ταυτότητας ή 
διαβατήριο που αναγράφει την ιθαγένειά τους.

Η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία αναγνωρίζει επίσης ορισμένα δικαιώματα στους 
πολίτες της Ένωσης και τους επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις κατά την άσκηση του 
δικαιώματός τους της ελεύθερης κυκλοφορίας.  Η οδηγία υποχρεώνει τους πολίτες της 
Ένωσης να έχουν στην κατοχή τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο εκδοθέν από το κράτος 
μέλος καταγωγής τους προκειμένου να εισέλθουν στην επικράτεια του κράτους μέλους 
υποδοχής. Ο πολίτης της Ένωσης οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με ορισμένους 
επιπρόσθετους όρους προκειμένου να παραμείνει στο κράτος μέλος υποδοχής για περίοδο 
μεγαλύτερη των τριών μηνών.

Σε περίπτωση που πολίτες της Ένωσης προτίθενται να παραμείνουν στην επικράτεια κράτους 
μέλους του οποίου δεν είναι υπήκοοι για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτήσει την εγγραφή των πολιτών της Ένωσης από τις αρμόδιες 
αρχές. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, το κράτος μέλος υποδοχής χορηγεί στον πολίτη 
της Ένωσης βεβαίωση εγγραφής. Οι πολίτες της Ένωσης που έχουν υπερβεί τα πέντε χρόνια 
νόμιμης διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν να τους 
χορηγηθεί έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμά τους μόνιμης διαμονής.

Η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία δεν ορίζει τίποτε ως προς την μορφή της βεβαίωσης 
εγγραφής και του εγγράφου που πιστοποιεί το δικαίωμα μόνιμης διαμονής. Αυτό σημαίνει ότι 
τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν το μορφότυπο των εγγράφων αυτών. 
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Στην πραγματικότητα, το δίκαιο της ΕΕ δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη κανενός είδους 
υποχρέωση έκδοσης δελτίων ταυτότητας για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιθαγένεια του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, είτε είναι υπήκοοι άλλων κρατών μελών είτε είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη είναι μολοντούτο ελεύθερα να δίνουν στους πολίτες της 
Ένωσης την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για διαφορετικού τύπου έγγραφο διαμονής 
(πχ. δελτίο ταυτότητας για αλλοδαπούς) εάν το επιθυμούν. 

Από την άλλη πλευρά, η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία επιδιώκει να περιορίσει τον 
διοικητικό φόρτο των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην επικράτεια άλλου κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 25 της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία 
απαγορεύει ρητώς στα κράτη μέλη να εξαρτούν την άσκηση ενός δικαιώματος ή την 
διεκπεραίωση μιας διατύπωσης διοικητικού χαρακτήρα από την κατοχή βεβαίωσης εγγραφής 
ή εγγράφου που πιστοποιεί μόνιμη διαμονή. Τούτο συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη δεν 
δικαιούνται να απαιτούν από τους πολίτες της Ένωσης να υποβάλουν αίτηση για κανενός 
είδους έγγραφο εκτός της προαναφερθείσης βεβαίωσης εγγραφής προκειμένου να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους ή να διεκπεραιώσουν διοικητικές διατυπώσεις. 

Στην πράξη εντούτοις οι πολίτες της Ένωσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διοικητικού τύπου 
εμπόδια σε σχέση με έγγραφα όταν επιθυμούν να ταξιδεύσουν ή να αποδείξουν την 
ταυτότητά τους εντός της ΕΕ. 

Από την άποψη αυτή, όπως δηλώνεται στην Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ1, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται εντός του 2014 να προτείνει λύσεις για την άρση των 
εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους όταν ζουν 
σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη δική τους όσον αφορά τα έγγραφα ταυτότητας και 
διαμονής που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων προαιρετικών 
ομοιόμορφων ευρωπαϊκών εγγράφων για τους πολίτες, κατά περίπτωση.

Συμπέρασμα

Το δίκαιο της ΕΕ δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη κανενός είδους υποχρεώσεις περί έκδοσης 
δελτίων ταυτότητας για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ιθαγένεια του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους, είτε είναι υπήκοοι άλλων κρατών μελών είτε είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. 

Το άρθρο 25 της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία απαγορεύει ρητώς στα κράτη μέλη να 
εξαρτούν την άσκηση ενός δικαιώματος ή την διεκπεραίωση μιας διατύπωσης διοικητικού 
χαρακτήρα από την κατοχή βεβαίωσης εγγραφής ή εγγράφου που πιστοποιεί μόνιμη διαμονή. 

Στην πράξη εντούτοις οι πολίτες της Ένωσης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διοικητικού τύπου 
εμπόδια σε σχέση με έγγραφα όταν επιθυμούν να ταξιδεύσουν ή να αποδείξουν την 
ταυτότητά τους εντός της ΕΕ. 

Με τούτο κατά νου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει εντός του 2014 λύσεις για την άρση 
των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους όταν 
ζουν σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη δική τους όσον αφορά τα έγγραφα ταυτότητας και 

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο "Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ -
Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας" COM(2013) 269 τελικό, τμήμα 2.2, δράση 3.
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διαμονής που εκδίδονται από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων προαιρετικών 
ομοιόμορφων ευρωπαϊκών εγγράφων για τους πολίτες, κατά περίπτωση.


