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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1409/2011 af Milivoj Cvetkovic, kroatisk statsborger, om 
ændring af den elektroniske opholdstilladelse til et fuldgyldigt identitetsbevis

1. Sammendrag

Andrageren er kroatisk statsborger og har fast bopæl i Tyskland. Han gør indsigelse mod det 
forhold, at selv om han har fået tildelt en ubegrænset opholdstilladelse, er den elektroniske 
opholdstilladelse, der indførtes i medfør af forordning 1030/2002 og 380/2008, kun gyldig 
sammen med hans pas. Andrageren foreslår, at den elektroniske opholdstilladelse ændres til et 
fuldgyldigt identitetsbevis for borgere fra tredjelande i EU. Andrageren anfører, at der ikke 
findes noget land i verden, hvor mennesker skal medbringe to identitetsbeviser. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Kroatiske statsborgere med en gyldig opholdstilladelse, der er udstedt af en Schengen-stat, 
kan rejse inden for Schengen-området udelukkende på grundlag af deres pas. Når andrageren 
krydser Schengen-områdets ydre grænse, kan han ved at vise sin opholdstilladelse forhindre, 
at hans pas stemples for udrejse og genindrejse.

Ifølge artikel 21, litra c, i Schengen-grænsekodeksen berører ophævelse af grænsekontrollen 
ved interne grænser ikke ”en medlemsstats mulighed for i lovgivningen at indføre en 
forpligtelse til at være i besiddelse af eller medbringe papirer og dokumenter”. 

Ifølge artikel 21, litra c, har medlemsstaterne mulighed for at bestemme, hvilke dokumenter 
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og papirer folk skal medbringe, når de rejser på medlemsstaternes område, f.eks. ID-kort og 
opholdstilladelser. 

Nogle medlemsstater udsteder ID-kort til tredjelandsstatsborgere, der har bopæl på deres 
område. Disse ID-kort erstatter imidlertid ikke opholdstilladelsen og er ikke gyldige til at 
rejse med. De anvendes kun til identifikationsformål inden for det pågældende land.

Opholdstilladelsen er ikke et ID-kort, og der er i øjeblikket ingen planer om at indføre et ID-
kort for tredjelandsstatsborgere. 


