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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1542/2012 af Denis Gallo, bosat i Den Tjekkiske Republik, om 
anmodning om EU-identitetskort

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om udstedelse af et europæisk identitetskort, eftersom Den Tjekkiske 
Republik, hvor han bor, ikke udsteder ham noget identitetskort, tilsyneladende på grund af en 
navneændring. Han beskriver detaljeret, hvordan han uden et identitetskort ikke har nogen 
rettigheder, ikke kan rejse, ikke kan få nogen sygesikring osv. Andrageren tilbyder at oprette 
et kontor for EU-identitetskort. Han foreslår, at EU-borgerskabet og dets EU-identitetskort 
skulle have forrang for et eventuelt nationalstatsborgerskab og det nationale identitetskort og 
ikke omvendt, som det er nu. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Før Lissabontraktaten var EU's beføjelser inden for identitetskort begrænset til ét aspekt, 
nemlig at sikre, at medlemsstaterne udsteder et rejsedokument til deres statsborgere (enten pas 
eller identitetskort). Artikel 18, stk. 3, i EF-traktaten udelukkede udtrykkeligt alle andre EU-
beføjelser.

Den nævnte bestemmelse i EF-traktaten blev ikke medtaget i Lissabontraktaten. I henhold til 
artikel 77, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan Rådet, der med 
enstemmighed træffer afgørelse efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af 
Europa-Parlamentet, fastsætte bestemmelser vedrørende pas, identitetskort, opholdsbeviser 
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eller andre dokumenter, der er sidestillet hermed, såfremt en handling fra Unionens side viser 
sig påkrævet for at gøre det lettere for alle unionsborgere at udøve deres ret til at færdes og 
opholde sig frit i EU.

Den Europæiske Union udsteder ikke identitetskort, og et forslag til et fælles europæisk 
identitetskort er i øjeblikket ikke planlagt i Kommissionens arbejdsprogram. Det er 
udelukkende medlemsstaternes ansvar at udstede identitetsdokumenter til deres statsborgere. 
Visse medlemsstater udsteder ikke identitetskort1. De udsteder udelukkende pas. Dette er i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen. Det fastlægges i direktiv 2004/38/EF om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område, at "medlemsstaterne udsteder og fornyer i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning identitetskort eller pas til deres statsborgere, der udtrykkeligt 
angiver indehaverens statsborgerskab"2. Det er desuden medlemsstaternes ansvar at bestemme, 
hvem deres statsborgere er, og derfor bestemmer de også, til hvem de vil udstede sådanne 
identitetsdokumenter. Kommissionen har ingen beføjelse på dette område. Afslutningsvis skal 
det bemærkes, at det i artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
fastlægges, at unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og ikke 
træder i stedet for dette. 

I sin rapport om unionsborgerskab 20133 forelægger Kommissionen tolv konkrete 
foranstaltninger til at fjerne de hindringer, som borgere møder, når de forsøger at gøre brug af 
deres EU-rettigheder, navnlig i situationer på tværs af grænserne. Især foranstaltning 3 
vedrører forenklingen af formaliteter for EU-borgere og deres familiemedlemmer, der bor i 
andre medlemsstater, navnlig med hensyn til deres identitet og opholdsdokumenter. Der vil 
blive evalueret adskillige muligheder, herunder muligheden for mere ensartede dokumenter.

Konklusion

Kommissionen kan på nuværende tidspunkt ikke følge op på andragerens forslag til et fælles 
EU-identitetskort og til oprettelse af et kontor for EU-identifikationskort." 

                                               
1 F.eks. Det Forenede Kongerige, Irland og Danmark udsteder ikke identitetskort.
2 EUT L 158/77 af 30.4.2004, artikel 4 – vi har tilføjet understregningen.
3 Rapport om unionsborgerskab 2013 COM(2013) 269 endelig.


