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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0103/2011, του Georg Götz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυριζόμενη διάκριση και παραβιάσεις, από μέρους του ολλανδικού κράτους 
και ολλανδικών επιχειρήσεων, του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι το ολλανδικό κράτος και οι ολλανδικές επιχειρήσεις έχουν υποπέσει 
σε διακρίσεις εις βάρος μη Ολλανδών κατοίκων των Κάτω Χωρών και σε παραβίαση του 
δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα (οδηγία 
2004/38/ΕΚ) στην επικράτεια των Κάτω Χωρών. Ισχυρίζεται ότι η κεντρική κυβέρνηση, οι 
κυβερνητικοί θεσμοί και οι επιχειρήσεις στις Κάτω Χώρες εφαρμόζουν διαφορετικούς 
κανόνες όσον αφορά τα έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά 
ταυτότητας για διοικητικές διατυπώσεις ή την αξίωση δικαιωμάτων. Επισημαίνει ότι για τους 
Ολλανδούς πολίτες αρκεί μια άδεια οδήγησης σε ισχύ ως αποδεικτικό ταυτότητας. Οι μη 
Ολλανδοί πολίτες απαιτείται συχνά να προσκομίσουν άλλα αποδεικτικά ταυτότητας, ιδίως 
στην περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση για κάποιο επίδομα, για παράδειγμα. Ο αναφέρων 
ζητεί διευκρινίσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Βάσει του άρθρου 26 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της 
ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν ελέγχους με αντικείμενο την τήρηση της 
υποχρέωσης που, ενδεχομένως, επιβάλλει στους αλλοδαπούς η εθνική νομοθεσία να φέρουν 



PE483.559v01-00 2/2 CM\892852EL.doc

EL

βεβαίωση εγγραφής ή δελτίο διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι η ίδια υποχρέωση ισχύει για 
τους ημεδαπούς σε σχέση με το δελτίο ταυτότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη 
διατηρούν το δικαίωμα να δέχονται άλλα είδη αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας (όπως μια 
άδεια οδήγησης σε ισχύ) που έχουν εκδοθεί από τις εθνικές τους αρχές.  

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν τίθεται θέμα παραβίασης της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ από τις ολλανδικές αρχές σχετικά με το θέμα.


