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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1891/2009 af Mauro Pulvirenti, polsk statsborger, om den frie 
bevægelighed i EU for personer

1. Sammendrag

Andrageren er polsk statsborger og bor og arbejder i Italien. Han har italiensk identitetskort, 
har stemmeret ved valg i Italien og har et italiensk førerbevis. Han klager over, at hans 
italienske identitetskort er forsynet med angivelsen "Non valida per l'espatrio" (Ikke gyldig til 
udrejse). Det betyder, at andrageren ikke kan benytte kortet ved rejser inden for EU, eftersom 
han ikke kan benytte det, når han rejser ud af Italien. Når han eksempelvis ønsker at tage et 
fly til Polen, må han fremvise sit pas. Andrageren mener, at han som europæisk borger bør 
kunne rejse frit i EU på grundlag af identitetskortet. Han mener derfor også, at angivelsen på 
det italienske identitetskort er i strid med retten til fri bevægelighed i EU for personer og bør 
erstattes med eksempelvis angivelsen "Valida per la circolazione negli stati della Comunità 
europea" (Gyldig til rejse inden for Den Europæiske Unions medlemsstater).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. marts 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

”Den Italienske Republik udsteder et identitetskort til sine borgere og til udlændinge, der 
opholder sig på italiensk territorium. Formålet med dette dokument er at identificere 
indehaveren af det. Italienske borgere kan bruge deres identitetskort som et rejsedokument i 
stedet for deres pas ved rejser til lande, der accepterer identitetskortet som et gyldigt 
rejsedokument. 
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Artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indeholder følgende 
bestemmelse: 

“Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes 
område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.”

Direktiv 2004/38/EF giver borgerne i Den Europæiske Union ret til indrejse i og udrejse af en 
hvilken som helst medlemsstat i Den Europæiske Union forudsat, at borgeren er i besiddelse 
af et gyldigt identitetskort eller pas. 

I henhold til gældende EU-ret må andrageren kun forlade det italienske territorium og rejse i 
Den Europæiske Union, hvis han er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas udstedt af 
Polen, som er det land, han har statsborgerskab i. Ifølge artikel 4, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF 
”har alle unionsborgere, der er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas, samt deres 
familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, men som er i besiddelse af et 
gyldigt pas, ret til at forlade en medlemsstats område for at rejse til en anden medlemsstat”. 
Derudover er medlemsstaterne i henhold til artikel 4, stk. 3, i direktiv 2004/38/EF forpligtede
til at udstede et identitetskort eller pas til deres statsborgere, der udtrykkeligt angiver 
indehavernes nationalitet. 

Ifølge artikel 5, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF har unionsborgere, der er i besiddelse af et 
gyldigt identitetskort eller pas, ret til at indrejse på en EU-medlemsstats område. I dette 
direktivs artikel 5, stk. 4, pålægges medlemsstaterne at give unionsborgere og disses 
familiemedlemmer, som ikke er i besiddelse af gyldige rejsedokumenter, mulighed for ”på 
anden måde at få godtgjort, at de er omfattet af retten til fri bevægelighed og ophold”. 

Selv om Italien ikke kan udstede et rejsedokument til en borger i Den Europæiske Union, der 
ikke har italiensk statsborgerskab, kan en unionsborger gøre brug af det ”særlige 
identitetskort” til at godtgøre, at vedkommende er omfattet af retten til fri bevægelighed, 
uanset udtrykket ”ikke gyldig til udrejse”. 

Det, at Italien udsteder et dokument, der er gyldigt som identifikation på italiensk territorium, 
til personer, der ikke har italiensk statsborgerskab, og at Italien giver dem lov til at stemme 
ved valg til det italienske parlament, er foranstaltninger, som Kommissionen anbefaler stærkt, 
fordi de gavner integrationen af borgere fra andre medlemsstater i det italienske civilsamfund. 

I lyset af, at EU-retten ikke pålægger Italien at udstede identitetskort til personer, der ikke er 
italienske statsborgere, er Kommissionen ikke i stand til at intervenere til fordel for 
andrageren.”


