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Θέμα: Αναφορά 1891/2009, του Mauro Pulvirenti, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι πολωνός πολίτης ο οποίος κατοικεί και εργάζεται στην Ιταλία. Διαθέτει 
ιταλικό δελτίο ταυτότητας, έχει δικαίωμα ψήφου στις ιταλικές εκλογές και είναι κάτοχος 
ιταλικής άδειας οδήγησης. Διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι στο ιταλικό του δελτίο 
ταυτότητας αναγράφεται η φράση «Non valida per l'espatrio» (δεν ισχύει για το εξωτερικό). 
Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δελτίο για να ταξιδέψει στην Ευρώπη, 
καθώς δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να εξέλθει από την Ιταλία. Όταν, για παράδειγμα, 
θέλει να ταξιδέψει αεροπορικώς στην Πολωνία, οφείλει να επιδείξει το διαβατήριό του. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι, ως ευρωπαίος πολίτης, θα έπρεπε να μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα 
στην ΕΕ με το δελτίο ταυτότητάς του. Επίσης, υποστηρίζει ότι η αναγραφή αυτής της φράσης 
στο ιταλικό δελτίο ταυτότητάς του παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να αντικατασταθεί από μια άλλη, για 
παράδειγμα, από την φράση: «Valida per la circolazione negli stati della Comunità europea» 
(ισχύει για μετακινήσεις εντός των κρατών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η Δημοκρατία της Ιταλίας εκδίδει δελτίο ταυτότητας για τους πολίτες της και για τους 
αλλοδαπούς που διαμένουν σε ιταλικό έδαφος. Σκοπός του δελτίου είναι η εξακρίβωση των 
στοιχείων του προσώπου που το φέρει. Οι ιταλοί πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το 
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δελτίο ταυτότητάς τους ως ταξιδιωτικό έγγραφο αντί του διαβατηρίου για τα ταξίδια τους σε 
χώρες που αποδέχονται το δελτίο ταυτότητας ως έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο. 

Το άρθρο 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει 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».

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα εισόδου 
και εξόδου σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο πολίτης φέρει έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. 

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ ο αναφέρων μπορεί να εγκαταλείψει το ιταλικό έδαφος 
και να ταξιδέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εάν φέρει έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή 
διαβατήριο που έχουν εκδοθεί στην Πολωνία, η οποία είναι η χώρα της οποίας την ιθαγένεια 
κατέχει. Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ «όλοι οι 
πολίτες της Ένωσης οι οποίοι φέρουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο καθώς και τα 
μέλη της οικογενείας τους, που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους, τα οποία φέρουν ισχύον 
διαβατήριο, έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείπουν το έδαφος κράτους μέλους προκειμένου να 
μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος». Εκτός αυτού, το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εκδίδουν στους πολίτες τους δελτίο ταυτότητας ή 
διαβατήριο στο οποίο να αναφέρεται η ιθαγένειά τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι πολίτες της ΕΕ έχουν
δικαίωμα εισόδου στο έδαφος κάποιου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν φέρουν 
έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Το άρθρο 5 παράγραφος 4 της προαναφερθείσας 
οδηγίας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να δίνουν στους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της 
οικογένειάς τους που δεν διαθέτουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα την ευκαιρία να αποδείξουν 
«με άλλα μέσα ότι καλύπτονται από το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής». 

Παρόλο που η Ιταλία δεν μπορεί να εκδώσει ταξιδιωτικό έγγραφο σε πολίτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που δεν έχει ιταλική ιθαγένεια, κάποιος πολίτης της ΕΕ θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει το «ειδικό δελτίο ταυτότητας» για να αποδείξει ότι καλύπτεται από το 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας παρά τη φράση «δεν ισχύει για το εξωτερικό» που 
αναγράφεται. 

Το γεγονός ότι η Ιταλία εκδίδει έγγραφο που ισχύει για την εξακρίβωση στοιχείων στο 
έδαφός της για πρόσωπα που δεν κατέχουν την ιταλική ιθαγένεια και ότι τους επιτρέπει να 
ψηφίζουν στις εκλογές του Ιταλικού Κοινοβουλίου είναι μέτρα που η Επιτροπή ενθαρρύνει 
ιδιαίτερα καθώς συμβάλλουν στην ενσωμάτωση πολιτών άλλων κρατών μελών στην ιταλική 
κοινωνία των πολιτών. 

Δεδομένου ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν υποχρεώνει την Ιταλία να εκδίδει δελτία ταυτότητας σε 
πρόσωπα που δεν έχουν ιταλική ιθαγένεια, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει υπέρ του 
αναφέροντος.


