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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1461/2012, внесена от Масимо Тенди, с италианско гражданство, 
относно дискриминацията в Испания срещу граждани на държави –
членки на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е италиански гражданин, който пребивава постоянно в 
Испания от 2003 г. През 2007 г. испанските органи му издават удостоверение за 
постоянно пребиваване.

Този документ не е документ за самоличност. Поради тази причина според вносителя 
гражданите на ЕС, които пребивават постоянно в Испания, често се сблъскват с 
административни и бюрократични трудности, тъй като са задължени да използват 
националната си лична карта. Ето защо той призовава местните органи да издават 
испански документи за самоличност на гражданите на ЕС, които живеят в страната.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Испанските органи издават на гражданите на Съюза, пребиваващи на територията на 
Кралство Испания, удостоверение за регистрация и когато гражданинът на Съюза е 
живял там в продължение на повече от пет години - карта за постоянно пребиваване. 
Въпреки това, според испанските правила такива документи не са валидни документи 
за самоличност. Вносителят на петицията счита обстоятелството, че испанските органи 
не издават валидни документи за самоличност на граждани на Съюза, за нарушение на 
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правото на ЕС.

Вносителят на петицията посочва, че пребивава в Испания от 2003 г. и че притежава 
удостоверение за постоянно пребиваване от 2007 г .  Това обаче не е документ за 
самоличност, нито пък е придружен от друг документ за самоличност. Според 
вносителя на петицията фактът, че се налага да използва лична карта, издадена от 
неговата държава членка на произход, при изпълнението на всякакви административни 
формалности в Испания често става причина той, както и други граждани на Съюза, 
пребиваващи в Испания, да се сблъскват с административни и бюрократични пречки.

Наблюдения на Комисията

Съгласно член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС):

„[…] Всяко лице, което притежава гражданство на държава членка, е гражданин на 
Съюза. Гражданството на Съюза се добавя към, а не замества националното 
гражданство“.

Съгласно член 21 от ДФЕС: 

„Всеки гражданин на Съюза има правото свободно да се движи и да пребивава в 
рамките на територията на държавите членки при спазване на ограниченията и 
условията, предвидени в Договорите, и на мерките, приети за тяхното 
осъществяване.“

Ограниченията и условията, приложими по отношение на правото на свободно 
движение на гражданите на Съюза, са определени в Директива 2004/38/ЕО 
(„Директивата за свободното движение“).

За да могат гражданите на Съюза да напуснат своята държава на произход и да влязат 
на територията на приемащата държава членка, съгласно член 4, параграф 3 от 
Директивата за свободното движение държавите членки са длъжни да издават на своите 
граждани лична карта или паспорт, удостоверяващ тяхната националност, както и да 
подновяват тези документи.

Директивата за свободното движение също така предвижда за гражданите на Съюза  
определени права и им налага някои задължения при упражняването на правото им на 
свободно движение. Директивата задължава гражданите на Съюза да притежават лична 
карта или паспорт, издаден от тяхната държава на произход, за да могат да влязат на 
територията на приемащата държава членка. Трябва да бъдат изпълнени и някои 
допълнителни условия, за да могат гражданите на Съюза да пребивават в приемащата 
държава членка за период, по-дълъг от три месеца.

Ако граждани на Съюза желаят да пребивават на територията на държава членка, на 
която те не са граждани, за период по-дълъг от три месеца, приемащата държава членка 
може да изиска от тях да се регистрират пред компетентните органи. При 
регистрацията приемащата държава членка издава на гражданина на Съюза  
удостоверение за регистрация.  Граждани на Съюза, които са пребивавали легално за 
непрекъснат период от пет години в приемащата държава членка, могат да поискат 
издаването на документ, удостоверяващ правото им на постоянно пребиваване.
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В Директивата за свободното движение не се споменава нищо за формата на 
удостоверението за регистрация, нито на документа, удостоверяващ правото на 
постоянно пребиваване.  По този начин държавите членки са свободни да вземат 
решение относно формата на тези документи. 

Всъщност, правото на ЕС не налага на държавите членки задължението да издават 
лични карти на лица, които не са граждани на съответната държава членка, тъй като те 
са граждани на други държави членки или на трети държави.  Държавите членки обаче 
са свободни да предоставят на гражданите на Съюза възможността да кандидатстват за 
издаването на друг документ за пребиваване (например, лична карта за чужденци), ако 
желаят това. 

От друга страна, Директивата за свободното движение цели да ограничи 
административната тежест за гражданите на Съюза, които пребивават на територията 
на друга държава – членка на Европейския съюз. Член 25 от Директивата за свободното 
движение изрично забранява на държавите членки да изискват за упражняването на 
дадено право или изпълнението на административна формалност притежаването на 
удостоверение за регистрация или документ, удостоверяващ постоянно пребиваване. 
От това следва, че държавите членки нямат право да изискват от гражданите на Съюза 
да кандидатстват за документи, различни от горепосоченото удостоверение за 
регистрация, за да могат да упражнят своите права или да изпълнят административни 
формалности. 

При все това, на практика гражданите на Съюза могат да се сблъскат с 
административни пречки във връзка с притежанието на определени документи, когато 
желаят да пътуват или да удостоверят самоличността си в рамките на ЕС. 

В този смисъл, както се отбелязва в нейния Доклад за гражданството на ЕС за 
2013 г.1, Европейската комисия е поела ангажимент да предложи през 2014 г. решения 
за отстраняване на пречките, с които се сблъскват гражданите на Съюза и членовете на 
техните семейства, пребиваващи в държава – членка на Европейския съюз, различна от 
тяхната собствена държава, във връзка с документите за самоличност и за пребиваване, 
издавани от държавите членки, включително чрез незадължителни единни европейски 
документи за гражданите, когато това е приложимо.

Заключение

Правото на ЕС не налага на държавите членки никакви задължения за издаването на 
лични карти на лица, които не са граждани на съответната държава членка, независимо 
дали те са граждани на други държави членки или на трети държави. 

Член 25 от Директивата за свободното движение изрично забранява на държавите 
членки да изискват за упражняването на дадено право или изпълнението на 
административна формалност притежаването на удостоверение за регистрация или 
документ, удостоверяващ постоянно пребиваване. 

                                               
1 Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. - Граждани на ЕС: 
вашите права, вашето бъдеще, COM(2013) 269 final, раздел 2.2, действие 3.
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При все това, на практика гражданите на Съюза могат да се сблъскат с 
административни пречки във връзка с притежанието на определени документи, когато 
желаят да пътуват или да удостоверят самоличността си в рамките на ЕС. 

В този смисъл Европейската комисия ще предложи през 2014 г. решения за 
отстраняване на пречките, с които се сблъскват гражданите на Съюза и членовете на 
техните семейства, пребиваващи в държава – членка на Европейския съюз, различна от 
тяхната собствена държава, във връзка с документите за самоличност и за пребиваване, 
издавани от държавите членки, включително чрез незадължителни единни европейски 
документи за гражданите, когато това е приложимо.


