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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1461/2012 af Massimo Tendi, italiensk statsborger, om 
forskelsbehandling af borgere fra EU-medlemsstater

1. Sammendrag

Andrageren, en italiensk statsborger, har opholdt sig i Spanien siden 2003. I 2007 gav de 
spanske myndigheder ham et certifikat om permanent opholdstilladelse.

Dette dokument er ikke et identitetsdokument. Ifølge andrageren står EU-borgere i Spanien af 
denne grund ofte over for administrative og bureaukratiske vanskeligheder, da de skal 
anvende deres egne nationale identitetskort. Følgelig opfordrer han de lokale myndigheder til 
at udstede et spansk identitetsdokument til de EU-borgere, der bor i landet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

De spanske myndigheder udsteder et registreringsbevis til unionsborgere, der bor på 
Kongeriget Spaniens område, og et tidsubegrænset opholdskort til borgere, der har boet der i 
over fem år. I henhold til spanske regler er disse dokumenter er imidlertid ikke gyldige som 
identitetsdokumenter.  Andrageren mener, at den kendsgerning, at de spanske myndigheder 
ikke udsteder gyldige identitetsdokumenter til unionsborgere, er i strid med EU-retten.

Andrageren anfører, at har haft bopæl i Spanien siden 2003, og at han haft et tidsubegrænset 
opholdskort siden 2007. Dette opholdskort er imidlertid ikke et identitetsdokument og er 
heller ikke ledsaget af noget identitetsdokument. Ifølge andrageren giver det ofte ham og 
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andre unionsborgere med bopæl i Spanien administrative og bureaukratiske vanskeligheder, at 
de er tvunget til at anvende identitetskort, der er udstedt af deres oprindelsesmedlemsstater.

Kommissionens bemærkninger

I artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) hedder det:

"[…] Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en medlemsstat. Unionsborgerskab 
er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette."

I artikel 21 i TEUF hedder det: 

"Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 
med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil."

De begrænsninger og betingelser, der gælder for unionsborgernes ret til fri bevægelighed, er 
fastsat i direktiv 2004/38/EF ("direktivet om fri bevægelighed").

Med henblik på at give unionsborgere mulighed for at forlade deres oprindelsesland og 
indrejse i værtsmedlemsstaten pålægges medlemsstaterne i henhold til artikel 4, stk. 3, i 
direktivet om fri bevægelighed pligt til at udstede og forny identitetskort eller pas til deres 
statsborgere, der udtrykkeligt angiver indehaverens statsborgerskab.

Direktivet om fri bevægelighed giver også unionsborgere visse rettigheder og pålægger dem 
visse forpligtelser, når de gør brug af deres ret til fri bevægelighed. Direktivet pålægger 
unionsborgere at være i besiddelse af et identitetskort eller pas udstedt af deres 
oprindelsesmedlemsstat for at indrejse til værtsmedlemsstatens område. Unionsborgeren skal 
opfylde yderligere betingelser for at tage ophold på en anden medlemsstats område for en 
periode på mere end tre måneder. 

Hvis en unionsborger ønsker at tage bopæl i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, i en 
periode på mere end tre måneder, kan værtsmedlemsstaten forlange, at unionsborgeren lader 
sig registrere hos de kompetente myndigheder.  Ved registrering skal værtsmedlemsstaten 
udstede et registreringsbevis til unionsborgeren. Unionsborgere, der har været lovligt 
bosiddende i en værtsmedlemsstat i en uafbrudt periode på fem år, kan anmode om at få 
udstedt et dokument, der attesterer deres ret til tidsubegrænset ophold.

Direktivet om fri bevægelighed indeholder ingen bestemmelser om, hvilken form 
registreringsbeviset og det dokument, der attesterer retten til tidsubegrænset ophold, skal 
have. Derfor har medlemsstaterne frihed til selv at bestemme udformningen af disse 
dokumenter. 

Faktisk pålægger EU-retten ikke medlemsstaterne nogen pligt til at udstede identitetskort for 
personer, der ikke er statsborgere i den pågældende medlemsstat, hvad enten de er 
statsborgere i andre medlemsstater eller i et tredjeland. Medlemsstaterne har imidlertid frihed 
til at give unionsborgere mulighed for at ansøge om et andet opholdsdokument (f.eks. et 
identitetskort for udlændinge), hvis de ønsker det. 

På den anden side har direktivet om fri bevægelighed til formål at begrænse de administrative 
byrder, der pålægges unionsborgere, som er bosiddende på en anden EU-stats territorium. I 
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henhold til artikel 25 i direktivet om fri bevægelighed forbydes det udtrykkeligt 
medlemsstaterne at gøre udøvelse af en rettighed eller gennemførelse af en administrativ 
handling betinget af besiddelse af et opholdskort eller et tidsubegrænset opholdskort. Det 
følger heraf, at medlemsstaterne ikke har ret til at forlange, at unionsborgere ansøger om 
noget andet dokument end det ovennævnte registreringsbevis for at udøve deres rettigheder 
eller i forbindelse med administrative formaliteter. 

Alligevel kan unionsborgere i praksis blive udsat for administrative problemer med 
dokumenter, når de ønsker at rejse eller bevise deres identitet inden for EU. 

I den forbindelse er Kommissionen, som det fremgår af dens Rapport om Unionsborgerskab
20131, indstillet på i 2014 at foreslå løsninger, der kan fjerne de hindringer, som møder 
unionsborgere og deres familiemedlemmer med bopæl i anden en EU-medlemsstat end deres 
egen, i forbindelse med identitets- og opholdsdokumenter, som udstedes af medlemsstaterne, 
herunder i givet fald ved hjælp af valgfrie ensartede EU-dokumenter for borgere.

Konklusion

EU-retten pålægger ikke medlemsstaterne nogen pligt til at udstede identitetskort for 
personer, der ikke er statsborgere i den pågældende medlemsstat, hvad enten de er 
statsborgere i andre medlemsstater eller i et tredjeland. 

I henhold til artikel 25 i direktivet om fri bevægelighed forbydes det udtrykkeligt 
medlemsstaterne at gøre udøvelse af en rettighed eller gennemførelse af en administrativ 
handling betinget af besiddelse af et opholdskort eller et tidsubegrænset opholdskort. 

Alligevel kan unionsborgere i praksis blive udsat for administrative problemer med 
dokumenter, nå de ønsker at rejse eller bevise deres identitet inden for EU. 

I den forbindelse vil Kommissionen i 2014 foreslå løsninger, der kan fjerne de hindringer, 
som møder unionsborgere og deres familiemedlemmer med bopæl i anden en EU-
medlemsstat end deres egen, i forbindelse med identitets- og opholdsdokumenter, som 
udstedes af medlemsstaterne, herunder i givet fald ved hjælp af valgfrie ensartede EU-
dokumenter for borgere.

                                               
1 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget – Rapport om Unionsborgerskab 2013 – Unionsborgere: jeres rettigheder, jeres fremtid, 
(COM(2013)0269), afsnit 2.2, foranstaltning 3.


