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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1409/2011, του Milivoj Cvetkovic, κροατικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μετατροπή της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής σε έγκυρο δελτίο 
ταυτότητας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι Κροάτης πολίτης και διαμένει μόνιμα στη Γερμανία. Εγείρει ενστάσεις για 
το γεγονός ότι, μολονότι διαθέτει άδεια διαμονής αορίστου χρόνου, η ηλεκτρονική άδεια 
διαμονής που θεσπίζεται δυνάμει των κανονισμών 1030/2002 και 380/2008 θα ισχύει μόνο σε 
συνδυασμό με το διαβατήριό του. Ο αναφέρων υποστηρίζει τη μετατροπή της ηλεκτρονικής 
άδειας διαμονής σε έγκυρο δελτίο ταυτότητας για τους πολίτες τρίτων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αναφέρων δηλώνει ότι σε καμία χώρα στον κόσμο οι πολίτες δεν 
υποχρεούνται να φέρουν δύο δελτία ταυτότητας. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Οι Κροάτες πολίτες που διαθέτουν έγκυρη άδεια διαμονής εκδοθείσα από κράτος μέλος της 
Συμφωνίας Σένγκεν μπορούν να κυκλοφορούν εντός του χώρου Σένγκεν μόνο με το 
διαβατήριό τους. Κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν η επίδειξη 
της άδειας διαμονής τους αποτρέπει τη σφράγιση του διαβατηρίου τους κατά την έξοδο και 
επανείσοδό τους.

Το άρθρο 21 παρ. γ του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν προβλέπει ότι η κατάργηση των 
συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν επηρεάζει τη «δυνατότητα των κρατών 
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μελών να προβλέπουν με νόμο την υποχρέωση κατοχής ή επίδειξης τίτλων και εγγράφων». 

Με βάση το άρθρο 21 παρ. γ, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν τι είδους 
έγγραφα και τίτλους υποχρεούνται να επιδεικνύουν οι πολίτες όταν ταξιδεύουν στο έδαφός 
τους π.χ. δελτία ταυτότητας και άδειες διαμονής. 

Κάποια κράτη μέλη εκδίδουν δελτία ταυτότητας για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν 
στο έδαφός τους. Ωστόσο αυτά τα δελτία ταυτότητας δεν αντικαθιστούν την άδεια διαμονής 
και δεν ισχύουν στα ταξίδια. Χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους ταυτοποίησης εντός της 
χώρας.

Η άδεια διαμονής δεν αποτελεί δελτίο ταυτότητας και προς το παρόν δεν προβλέπεται η 
έκδοση δελτίου ταυτότητας για πολίτες τρίτων χωρών. 


