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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0103/2011, внесена от Georg Götz, с германско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация и нарушения от страна на 
нидерландските органи и нидерландските предприятия на правото на 
свободно движение и пребиваване на граждани на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че нидерландските органи и нидерландските 
предприятия са виновни за дискриминация на чуждестранни граждани, които 
пребивават в Нидерландия, и за нарушения на правото за свободно движение и 
пребиваване на граждани на ЕС (Директива 2004/38/ЕО) на нидерландска територия. 
Вносителят на петицията счита, че централните органи, държавните институции и 
предприятия в Нидерландия прилагат различни правила по отношение на документите, 
с които лицата могат да докажат своята самоличност, за административни формалности 
или за искане на обезщетения и надбавки. Той посочва, че за нидерландските граждани 
в Нидерландия една валидна шофьорска книжка е достатъчна като документ за 
самоличност. За чуждестранни граждани често се изискват други документи за 
самоличност, по-специално когато се подава молба за социална помощ. Той моли за 
разяснение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Съгласно член 26 от Директива 2004/38/EО относно свободното движение на граждани 
на ЕС, държавите членки могат да извършват проверки за спазването на евентуално 
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изискване, произтичащо от тяхното национално законодателство, по отношение на това 
гражданите на други държави винаги да носят със себе си своето удостоверение за 
актуална регистрация или карта за местопребиваване, при условие че същото изискване 
важи за техните собствени граждани по отношение на тяхната карта за самоличност. 
При все това, не е изключена възможността държавите членки да приемат и други 
документи за доказване на самоличността (например валидна шофьорска книжка), 
издадени от техните органи.

Заключение

Въз основа на наличната информация по този въпрос не може да се установи 
нарушение на Директива 2004/38/EО от страна на нидерландските органи.


