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Tema: Peticija Nr. 1461/2012 dėl ES valstybių narių piliečių diskriminavimo 
Ispanijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Massimo Tendi

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Italijos pilietis, nuo 2003 m. gyvenantis Ispanijoje. Ispanijos valdžios 
institucijos suteikė jam nuolatinio gyventojo pažymėjimą.

Tai nėra asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Todėl, anot peticijos pateikėjo, Ispanijoje 
gyvenantys ES piliečiai dažnai susiduria su administraciniais ir biurokratiniais sunkumais, nes 
privalo naudoti savo valstybėje narėje gautus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. 
Todėl peticijos pateikėjas reikalauja, kad Ispanijos valdžios institucijos išduotų šalyje 
gyvenantiems ES piliečiams Ispanijoje naudojamus asmens tapatybę patvirtinančius 
dokumentus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Ispanijos valdžios institucijos Ispanijos Karalystės teritorijoje gyvenantiems Sąjungos 
piliečiams išduoda registracijos pažymėjimus, o jeigu Sąjungos pilietis jos teritorijoje gyvena 
ilgiau nei penkerius metus – nuolatinio gyventojo pažymėjimus. Tačiau, pagal Ispanijoje 
galiojančias taisykles toks dokumentas negalioja kaip asmens tapatybės įrodymas. Todėl 
peticijos mano, jog tai, kad Ispanijos valdžios institucijos neišduoda Sąjungos piliečiams 
asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, prieštarauja ES teisei.
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Peticijos pateikėjas nurodo, kad jis gyvena Ispanijoje nuo 2003 m. ir kad nuo 2007 m. turi 
nuolatinio gyventojo pažymėjimą. Tačiau tai nėra asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, 
prie jo taip nėra pridėto jokio kito tapatybę patvirtinančio dokumento. Anot peticijos 
pateikėjo, jis ir kiti Ispanijoje gyvenantys Sąjungos piliečiai dažnai susiduria su 
administraciniais ir biurokratiniais sunkumais, nes privalo naudoti savo kilmės valstybėje 
narėje išduotas tapatybės korteles bet kokiems administraciniams veiksmams atlikti 
Ispanijoje.

Komisijos pastabos

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 20 straipsnį:

„[…] Kiekvienas asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sąjungos 
pilietybė ne pakeičia valstybės pilietybę, o ją papildo“.

Pagal SESV 21 straipsnį: 

„Kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje 
laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei 
sąlygų“.

Sąjungos piliečių teisės laisvai judėti apribojimai ir sąlygos yra nustatyti Direktyvoje 
2004/38/EB (Laisvo judėjimo direktyva).

Kad Sąjungos piliečiai galėtų išvykti iš savo kilmės šalies ir patekti į priimančiosios valstybės 
narės teritoriją, Laisvo judėjimo direktyvos 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės narės 
išduoda savo piliečiams ir atnaujina tapatybės kortelę ar pasą, nurodančius jų pilietybę.

Be to, Laisvo judėjimo direktyvoje Sąjungos piliečiams nustatomos tam tikros teisės ir 
pareigos naudojantis teise laisvai judėti. Direktyvoje Sąjungos piliečiai įpareigojami turėti 
tapatybės kortelę ar pasą, išduotą jų kilmės valstybės narės, kad jie galėtų patekti į 
priimančiosios valstybės narės teritoriją. Sąjungos pilietis turi įvykdyti papildomas sąlygas, 
jei ketina gyventi priimančiojoje valstybėje narėje ilgiau nei tris mėnesius.

Jei Sąjungos pilietis pageidauja gyventi tos valstybės narės, kurios pilietis jis nėra, teritorijoje 
ilgiau nei tris mėnesius, priimančioji valstybė narė gali pareikalauti iš Sąjungos piliečių 
registruotis kompetentingose valdžios institucijose. Jiems užsiregistravus, priimančioji 
valstybė narė išduoda Sąjungos piliečiui registracijos pažymėjimą. Sąjungos piliečiai, kurie 
priimančioje valstybėje narėje teisėtai gyvena ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį, gali prašyti 
išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinama teisė nuolat gyventi.

Laisvo judėjimo direktyvoje nėra nurodyta registracijos pažymėjimo ir dokumento, kuriuo 
patvirtinama teisė nuolat gyventi, forma. Taigi, valstybės narės gali laisvai pasirinkti šių 
dokumentų formą. 

Tiesą sakant, ES teisės aktuose valstybėms narėms nėra nustatyta pareiga išduoti asmens 
tapatybės dokumentus asmenims, kurie neturi minėtos valstybės narės pilietybės ir yra kitos 
valstybės narės ar trečiosios šalies piliečiai. Tačiau valstybės narės gali laisvai spręsti, 
suteikdamos galimybę Europos Sąjungos piliečiams kreiptis dėl kitokio teisę gyventi 
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patvirtinančio dokumento (pvz., užsieniečiams skirto asmens tapatybės dokumento), jei jie to 
pageidauja. 

Kita vertus, Laisvo judėjimo direktyvoje siekiama mažinti administracinę naštą, kuri tenka 
Sąjungos piliečiams, gyvenantiems kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje. Laisvo 
judėjimo direktyvos 25 straipsnyje aiškiai draudžiama valstybėms narėms nustatyti 
registracijos pažymėjimo ar nuolatinio gyventojo pažymėjimo turėjimą kaip būtiną sąlygą 
pasinaudoti teise arba atlikti administracinį formalumą. Tai reiškia, kad valstybės narės neturi 
teisės reikalauti, kad Sąjungos piliečiai kreiptųsi dėl bet kokio kito dokumento, išskyrus 
pirmiau minėtą registracijos pažymėjimą, kad galėtų pasinaudoti savo teisėmis ar atlikti 
administracinius formalumus. 

Tačiau praktiškai Sąjungos piliečiai gali susidurti su administracinėmis kliūtimis dėl 
dokumentų keliaujant ar įrodant savo tapatybę ES. 

Kaip nurodoma 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje1, Europos Komisija įsipareigoja 2014 m. 
pasiūlyti sprendimus, kuriais siekiama pašalinti kliūtis, su kuriomis susiduria Sąjungos 
piliečiai ir jų šeimos nariai, gyvenantys kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nei jų 
kilmės valstybė, dėl tapatybės ir teisę gyventi patvirtinančių dokumentų, kuriuos išduoda 
valstybės narės, įskaitant, prireikus, neprivalomus vienodus ES piliečių dokumentus.

Išvada

ES teisės aktuose valstybėms narėms nėra nustatyta jokių pareigų išduoti asmens tapatybės 
dokumentus asmenims, kurie neturi minėtos valstybės narės pilietybės ir yra kitos valstybės 
narės ar trečiosios šalies piliečiai. 

Laisvo judėjimo direktyvos 25 straipsnyje aiškiai draudžiama valstybėms narėms nustatyti 
registracijos pažymėjimo ar nuolatinio gyventojo pažymėjimo turėjimą kaip būtiną sąlygą 
pasinaudoti teise arba atlikti administracinį formalumą. 

Tačiau praktiškai Sąjungos piliečiai gali susidurti su administracinėmis kliūtimis dėl 
dokumentų keliaujant ar įrodant savo tapatybę ES. 

2014 m. Europos Komisija pasiūlys sprendimus, kuriais siekiama pašalinti kliūtis, su kuriomis 
susiduria Sąjungos piliečiai ir jų šeimos nariai, gyvenantys kitoje Europos Sąjungos 
valstybėje narėje nei jų kilmės valstybė, dėl tapatybės ir teisę gyventi patvirtinančių 
dokumentų, kuriuos išduoda valstybės narės, įskaitant, prireikus, neprivalomus vienodus ES 
piliečių dokumentus.“

                                               
1 Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „2013 m. ES pilietybės ataskaita. ES piliečiai: jūsų teisės, jūsų ateitis“ 2.2 skyriaus 3 
veiksmas, COM(2013) 269 final.


