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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1891/2009, ingediend door Mauro Pulvirenti (Poolse 
nationaliteit), over het vrije verkeer van personen in de Europese Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is Pools staatsburger en woont en werkt in Italië. Hij heeft een Italiaanse 
identiteitskaart, mag stemmen bij Italiaanse verkiezingen en heeft een Italiaans rijbewijs. Hij 
beklaagt zich erover dat op zijn Italiaanse identiteitskaart de vermelding "Non valida per 
l'espatrio" (niet geldig voor het buitenland) gedrukt staat. Hierdoor kan hij deze kaart niet 
gebruiken om door Europa te reizen, want hij daarmee Italië niet verlaten. Wanneer hij 
bijvoorbeeld het vliegtuig naar Polen wil nemen, moet hij zijn paspoort tonen. Indiener is van 
mening dat hij als Europees burger vrij in de EU zou moeten kunnen reizen met zijn
identiteitskaart. Hij is dan ook van opvatting dat de vermelding op de Italiaanse 
identiteitskaart in strijd is met de het vrije verkeer van personen in de Europese Unie en 
vervangen zou moeten worden door bijvoorbeeld "Valida per la circolazione negli stati della 
Comunità europea" (geldig voor reizen in de lidstaten van de Europese Gemeenschap).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

De Italiaanse Republiek verstrekt haar burgers en buitenlanders die op het Italiaanse 
grondgebied verblijven een identiteitskaart. Dit document is bedoeld om de houder ervan te 
identificeren. Italiaanse staatsburgers kunnen hun identiteitskaart in plaats van hun paspoort 
als reisdocument gebruiken om te reizen naar landen waar de identiteitskaart een geldig 
reisdocument is. 
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Artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat

"Iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten 
te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden 
die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld".

Richtlijn 2004/38/EG biedt de burgers van de Europese Unie het recht om het even welke 
lidstaat van de Europese Unie in- of uit te reizen, op voorwaarde dat de burger een geldige 
identiteitskaart of paspoort bezit. 

Volgens de vigerende EU-wetgeving mag rekestrant het Italiaanse grondgebied alleen 
verlaten en binnen de Europese Unie reizen indien hij in het bezit is van een door Polen – het 
land waarvan hij de nationaliteit bezit – afgegeven geldige identiteitskaart of paspoort. Artikel 
4, lid 1, van Richtlijn 2004/38/EG bepaalt namelijk dat "de burger van de Unie die voorzien is 
van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, alsmede familieleden die niet de 
nationaliteit van een lidstaat bezitten en die voorzien zijn van een geldig paspoort, het recht 
hebben het grondgebied van een lidstaat te verlaten om zich naar een andere lidstaat te 
begeven". Daarnaast zijn de lidstaten volgens artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2004/38/EG 
verplicht hun eigen onderdanen een identiteitskaart of paspoort te verstrekken waarin hun 
nationaliteit is vermeld. 

Volgens artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2004/38/EG hebben EU-burgers het recht om het 
grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie binnen te komen met een geldige 
identiteitskaart of paspoort. Artikel 5, lid 4, van de richtlijn verplicht de lidstaten burgers van 
de Unie en hun familieleden die niet over geldige reisdocumenten beschikken in de 
gelegenheid te stellen "op andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen dat zij het recht van 
vrij verkeer en verblijf genieten". 

Hoewel Italië geen reisdocument kan verstrekken aan een burger van de Europese Unie die 
niet de Italiaanse nationaliteit heeft, zou een EU-onderdaan van de "speciale identiteitskaart"
gebruik kunnen maken om aan te tonen dat hij/zij aanspraak kan maken op het recht van vrij 
verkeer, ook al is in de kaart gespecificeerd dat deze "niet geldig is voor het buitenland". 

Het feit dat Italië aan personen die niet in het bezit zijn van de Italiaanse nationaliteit een 
document verstrekt dat geldig is voor identificatie op zijn grondgebied en dat hen in staat stelt 
deel te nemen aan verkiezingen voor het Italiaanse parlement, wordt door de Commissie 
krachtig aangemoedigd omdat het de integratie van burgers van andere lidstaten in de 
Italiaanse samenleving ten goede komt. 

Aangezien de EU-wetgeving Italië niet verplicht identiteitskaarten uit te geven aan personen 
die niet in het bezit zijn van het Italiaanse staatsburgerschap, kan de Commissie niet ten
gunste van de indiener bemiddelen.


