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Tárgy: Massimo Tendi olasz állampolgár által benyújtott 1461/2012. számú petíció 
az uniós tagállamok állampolgáraival szemben Spanyolországban 
alkalmazott megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olasz állampolgár, aki 2003 óta Spanyolországban tartózkodik. 2007-ben 
huzamos tartózkodási engedélyt kapott a spanyol hatóságoktól.

Ez a dokumentum nem minősül személyazonosító okmánynak. A petíció benyújtója szerint a 
Spanyolországban élő uniós állampolgárok emiatt gyakran adminisztratív és bürokratikus 
nehézségekbe ütköznek, mivel kötelesek a saját nemzeti személyazonosító igazolványaikat 
használni. Ezért azt kéri, hogy a helyi hatóságok állítsanak ki spanyol személyazonosító 
okmányt az országban élő uniós állampolgároknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A spanyol hatóságok regisztrációs igazolást adnak ki a Spanyol Királyság területén élő uniós 
polgárok számára, akik csak akkor kapnak huzamos tartózkodási engedélyt, ha már több mint 
öt éve az országban élnek. A spanyol szabályok szerint azonban ezek a dokumentumok nem 
minősülnek érvényes személyazonosító okmánynak. A petíció benyújtója szerint az a tény, 
hogy a spanyol hatóságok nem adnak ki érvényes személyazonosító okmányt az uniós 
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polgárok számára, ellentétes az uniós joggal.
A petíció benyújtója beszámol arról, hogy 2003 óta él Spanyolországban, és 2007 óta 
rendelkezik huzamos tartózkodási engedéllyel. Ez azonban nem személyazonosító okmány, és 
nem is jár hozzá semmilyen személyazonosításra alkalmas dokumentum. A petíció benyújtója 
szerint az a tény, hogy a hivatalos ügyek spanyolországi elintézéséhez a származási 
tagállamban kiállított személyazonosító igazolványt kell használni, számos esetben 
adminisztratív és bürokratikus nehézséget jelet számára és a Spanyolországban élő többi uniós 
polgár számára is.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. cikke szerint

„[…] Uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára. Az uniós polgárság 
kiegészíti és nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot.”

Az EUMSZ 21. cikke értelmében 

„A Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben megállapított 
korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz”.

Az uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogára vonatkozó korlátozásokat és feltételeket a 
2004/38/EK irányelvben („a szabad mozgásról szóló irányelv”) határozták meg.

Ahhoz, hogy az uniós polgárok elhagyhassák származási országukat és beléphessenek a 
fogadó tagállam területére, a szabad mozgásról szóló irányelv 4. cikkének (3) bekezdése 
előírja a tagállamok számára, hogy saját állampolgáraik számára állítsanak ki 
személyazonosító igazolványt vagy útlevelet, illetve újítsák meg azt.

A szabad mozgásról szóló irányelv bizonyos jogokkal és kötelességekkel is felruházza az 
uniós polgárokat a szabad mozgáshoz való jog érvényesítése során. Az irányelv előírja 
például az uniós polgárok számára, hogy a fogadó tagállamba történő belépéshez tartsák 
maguknál a származási ország által kiállított személyazonosító igazolványt vagy útlevelet. 
Amennyiben három hónapnál hosszabb ideig kívánnak a fogadó tagállamban tartózkodni, az 
uniós polgároknak további feltételeknek kell eleget tenniük.

Amennyiben valamely uniós polgár három hónapnál hosszabb időt kíván tartózkodni egy 
olyan tagállamban, amelynek nem állampolgára, a fogadó tagállam előírhatja számára az 
illetékes hatóságoknál történő nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vételt követően a 
fogadó tagállam regisztrációs igazolással látja el az uniós polgárt. Azon uniós polgárok, akik 
jogszerűen öt éven át folyamatosan tartózkodtak a fogadó tagállamban, kérhetik egy huzamos 
tartózkodáshoz való jogot igazoló dokumentum kiállítását.

A szabad mozgásról szóló irányelv nem tér ki sem a regisztrációs igazolás, sem pedig a 
huzamos tartózkodáshoz való jogot igazoló dokumentum formátumára. Így tehát maga a 
tagállam határozhat ezen okiratok formájáról. 

Az uniós jog tulajdonképpen nem írja elő a tagállamok számára, hogy állítsanak ki 
személyazonosító igazolványt az adott tagállamban állampolgársággal nem rendelkező 
személyek számára, mivel ők egyéb tagállamok vagy harmadik országok állampolgárai. A 
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tagállamok azonban lehetőséget biztosíthatnak az uniós polgárok számára arra, hogy igény 
szerint egy másfajta tartózkodási okmányt (például egy külföldiek számára kiállított 
személyazonosító igazolványt) igényeljenek. 

A szabad mozgásról szóló irányelv azonban arra törekszik, hogy korlátozza az Európai Unió 
valamely másik tagállamában tartózkodó uniós polgárokra nehezedő adminisztratív terheket. 
A szabad mozgásról szóló irányelv 25. cikke kifejezetten megtiltja a tagállamok számára, 
hogy a regisztrációs igazolás vagy a huzamos tartózkodást igazoló dokumentum birtoklása 
valamely jog gyakorlá sának  vagy valamely adminisztrációs formai követelmény 
teljesítésének feltétele legyen. Ebből következik, hogy a tagállamoknak nem áll jogában az 
uniós polgároktól – jogaik gyakorlásához vagy adminisztrációs formalitások teljesítéséhez – a 
fent említett regisztrációs igazoláson kívül semmilyen egyéb dokumentumot kérni. 

A gyakorlatban azonban amikor az Unión belül utazni kívánnak, illetve 
személyazonosságukat próbálják igazolni, az uniós polgárok szembesülhetnek a 
dokumentumaikat érintő adminisztratív akadályokkal. 

Ezzel kapcsolatban – ahogyan arról az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentés 1  is 
beszámolt – az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy 2014-ben megoldásokon 
fog dolgozni a sajátjuktól eltérő uniós tagállamban élő uniós polgárok és családtagjaik által a 
személyazonosító és úti okmányokkal összefüggésben tapasztalt akadályok eltávolítása 
érdekében, többek között adott esetben a polgárok választható egységes európai okmányai 
útján.

Összegzés

Az uniós jog nem írja elő a tagállamok számára, hogy állítsanak ki személyazonosító 
igazolványt az adott tagállamban állampolgársággal nem rendelkező személyek számára, 
mivel ők egyéb tagállamok vagy harmadik országok állampolgárai. 

A szabad mozgásról szóló irányelv 25. cikke kifejezetten megtiltja a tagállamok számára, 
hogy a regisztrációs igazolás vagy a huzamos tartózkodást igazoló dokumentum birtoklása 
valamely jog gyakorlá sának  vagy valamely adminisztrációs formai követelmény 
teljesítésének feltétele legyen. 

A gyakorlatban azonban amikor az Unión belül utazni kívánnak, illetve 
személyazonosságukat próbálják igazolni, az uniós polgárok szembesülhetnek a 
dokumentumaikat érintő adminisztratív akadályokkal. 

Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság 2014-ben megoldásokon fog dolgozni a sajátjuktól 
eltérő uniós tagállamban élő uniós polgárok és családtagjaik által a személyazonosító és úti 
okmányokkal összefüggésben tapasztalt akadályok eltávolítása érdekében, többek között adott 
esetben a polgárok választható egységes európai okmányai útján.

                                               
1 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: 2013. évi jelentés az uniós polgárságról: Uniós polgárok: az Ön jogai, 
az Ön jövője, COM(2013)0269, 2.2. szakasz, 3. intézkedés


