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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0103/2011, adresată de Georg Götz, de cetățenie germană, privind 
presupusa discriminare și încălcarea de către autoritățile olandeze și de către 
societățile olandeze a dreptului la liberă circulație și ședere pentru cetățenii UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că autoritățile olandeze și societățile olandeze se fac vinovate de 
discriminarea cetățenilor de alte cetățenii decât olandeză care locuiesc în Țările de Jos și de 
încălcarea dreptului la liberă circulație și ședere pentru cetățenii UE (Directiva 2004/38/CE) 
pe teritoriul Țărilor de Jos. Petiționarul susține că autoritățile centrale, instituțiile 
guvernamentale și societățile din Țările de Jos aplică diferite reguli privind documentele de 
identitate ale persoanelor în vederea îndeplinirii unor formalități administrative sau a 
recunoașterii anumitor drepturi. El atrage atenția asupra faptului că, pentru cetățenii olandezi, 
este suficient ca aceștia să dețină un permis de conducere valabil în Țările de Jos ca act de 
identitate. Pentru cetățenii de altă cetățenie decât cea olandeză se solicită deseori alte acte de 
identitate, în special atunci când, spre exemplu, este vorba despre plata unui ajutor social. 
Petiționarul solicită clarificarea acestei chestiuni.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Conform articolului 26 din Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație, statele 
membre pot controla respectarea oricărei dispoziții din legislația lor internă prin care se cere 
resortisanților străini să dețină în permanență asupra lor certificatul de înregistrare sau 
permisul de ședere, cu condiția să aplice aceeași cerință în cazul resortisanților cu privire la 
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cartea de identitate. Acestea fiind spuse, statelor membre le este permis să accepte alte tipuri 
de dovezi de identitate (precum un permis de conducere valabil), emise de autoritățile 
acestora.  

Concluzie

În acest sens, pe baza informațiilor disponibile, nu a putut fi identificată nicio încălcare de 
către autoritățile olandeze a Directivei 2004/38/CE.


