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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία είναι ολλανδικής ιθαγένειας και ανέκαθεν αισθανόταν ευρωπαία 
πολίτης και τηρούσε φιλοευρωπαϊκή στάση, ζητεί την καθιέρωση ευρωπαϊκού δελτίου 
ταυτότητας. Θεωρεί ακατανόητο το γεγονός ότι δεν καταβάλλεται προσπάθεια για 
αναθεώρηση σε αυτόν τον τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ολλανδοί υπήκοοι που 
διαμένουν στη Γερμανία όσον αφορά την ανανέωση των ολλανδικών τους δελτίων 
ταυτότητας. Ζητεί την καθιέρωση ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας.

Το άρθρο 21, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει 
ότι 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 
αντίστοιχοι περιορισμοί και προϋποθέσεις προβλέπονται 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. 
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Για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας, το άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με το δίκαιό τους, να εκδίδουν ή να 
ανανεώνουν στους υπηκόους τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που αναγράφει την 
ιθαγένειά τους.

Οι Κάτω Χώρες εκπλήρωσαν την ανωτέρω υποχρέωση θεσπίζοντας τον ολλανδικό νόμο περί 
διαβατηρίων (Paspoortwet) ο οποίος προβλέπει την έκδοση και την ανανέωση των 
ολλανδικών ταξιδιωτικών εγγράφων. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι 
μπορεί να είναι δύσκολη η ανανέωση αυτών των εγγράφων από ολλανδούς υπηκόους που 
ζουν στο εξωτερικό, αλλά η αρμοδιότητα ανανέωσης βαρύνει αποκλειστικά τις ολλανδικές 
αρχές και η Επιτροπή δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σχετικά με την ιδέα ενός ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας, το δίκαιο της ΕΕ δεν προβλέπει 
καμία τέτοια δυνατότητα. Όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής, το δίκαιο της ΕΕ ορίζει ρητά ότι ένα εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο 
πρέπει να αρκεί για να αποδειχθεί ότι ο κάτοχος είναι πολίτης της ΕΕ και, συνεπώς, απολαύει 
και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, όπως το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στο εσωτερικό της ΕΕ.


