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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1461/2012, którą złożył Massimo Tendi (Włochy), w sprawie 
dyskryminacji obywateli państw członkowskich UE w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Włoch, przebywającym w Hiszpanii od roku 2003. 
W 2007 r. otrzymał od hiszpańskich władz zezwolenie na pobyt stały.

Dokument ten nie stanowi dokumentu tożsamości. Z tego powodu, według składającego 
petycję, obywatele UE przebywający w Hiszpanii napotykają często trudności 
administracyjne i biurokratyczne, ponieważ są zmuszeni używać swoich krajowych dowodów 
osobistych. Składający petycję wzywa władze lokalne do wydawania hiszpańskiego 
dokumentu tożsamości obywatelom UE mieszkającym w tym państwie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Władze hiszpańskie wydają obywatelom Unii przebywającym na terytorium Królestwa 
Hiszpanii zaświadczenie o rejestracji, a jeśli dany obywatel Unii przebywa w tym kraju przez 
ponad pięć lat – kartę stałego pobytu. Zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii przepisami 
dokumenty te nie służą jednak za ważne dowody tożsamości. Zdaniem składającego petycję 
niewydawanie przez władze hiszpańskie ważnych dokumentów tożsamości obywatelom Unii 
jest sprzeczne z prawem UE.
Składający petycję informuje, że mieszka w Hiszpanii od 2003 r., a od 2007 r. posiada 
dokument poświadczający stały pobyt. Nie jest to jednak dokument tożsamości ani żaden tego 
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rodzaju dokument nie został do niego dołączony. Zdaniem składającego petycję obowiązek 
posługiwania się dowodem tożsamości wydanym przez jego państwo członkowskie 
pochodzenia w celu załatwienia jakichkolwiek spraw administracyjnych w Hiszpanii często 
oznacza zarówno dla niego, jak i dla innych obywateli Unii przebywających w Hiszpanii, 
konieczność zmierzenia się z trudnościami o charakterze administracyjnym 
i biurokratycznym.

Uwagi Komisji

Na mocy art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE):

„[…] Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego.
Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie 
zastępując go jednak”.

Na mocy art. 21 TFUE:

„Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na 
terytorium Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych 
w Traktatach i w środkach przyjętych w celu ich wykonania”.

Ograniczenia i warunki mające zastosowanie do prawa do swobodnego przemieszczania się 
obywateli Unii ustanowiono w dyrektywie 2004/38/WE (dyrektywa w sprawie swobodnego 
przemieszczania się).

Aby umożliwić obywatelom Unii opuszczenie ich państwa pochodzenia i wjazd na terytorium 
przyjmującego państwa członkowskiego, w art. 4 ust. 3 dyrektywy w sprawie swobodnego 
przemieszczania się zobowiązano państwa członkowskie do wydawania i odnawiania swoim 
obywatelom dowodów tożsamości lub paszportów potwierdzających ich przynależność 
państwową.

W dyrektywie tej przewidziano również dla obywateli Unii pewne prawa, jak również 
obowiązki związane z korzystaniem z prawa do swobodnego przemieszczania się. Zgodnie 
z dyrektywą obywatele Unii, którzy chcą wjechać na terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego, zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości lub paszportu wydanego 
przez ich państwo członkowskie pochodzenia. W celu uzyskania możliwości pobytu 
w przyjmującym państwie członkowskim przez dłużej niż trzy miesiące obywatele Unii 
muszą spełnić dodatkowe warunki.

W przypadku gdy obywatele Unii zamierzają przebywać na terytorium państwa 
członkowskiego, którego nie są obywatelami, przez dłużej niż trzy miesiące, przyjmujące 
państwo członkowskie może wymagać od nich zarejestrowania się we właściwych organach. 
W związku z rejestracją przyjmujące państwo członkowskie wydaje obywatelowi Unii 
zaświadczenie o rejestracji. Obywatele Unii, którzy zgodnie z prawem przebywali 
w przyjmującym państwie członkowskim nieprzerwanie przez pięć lat, mogą ubiegać się 
o wydanie dokumentu poświadczającego ich prawo stałego pobytu.

Dyrektywa w sprawie swobodnego przemieszczania się nie zawiera przepisów określających 
formę zaświadczenia o rejestracji lub dokumentu poświadczającego prawo stałego pobytu. 
Państwa członkowskie mają zatem swobodę w podejmowaniu decyzji odnośnie do formatu
tych dokumentów.
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Ściśle rzecz ujmując, prawo UE nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku wydawania 
dowodów tożsamości osobom nieposiadającym obywatelstwa danego państwa 
członkowskiego, niezależnie od tego, czy są to obywatele innych państw członkowskich, czy 
obywatele państw trzecich. Państwa członkowskie mogą jednak umożliwić obywatelom Unii, 
którzy wyrażą taki zamiar, ubieganie się o różnego rodzaju dokumenty pobytowe (np. dowód 
tożsamości dla obcokrajowców).

Z drugiej strony celem dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się jest 
ograniczenie obciążeń administracyjnych nakładanych na obywateli Unii przebywających na 
terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W art. 25 tej dyrektywy 
wyraźnie zakazuje się państwom członkowskim uzależniania możliwości korzystania 
z określonego prawa lub dopełnienia formalności administracyjnych od posiadania 
zaświadczenia o rejestracji lub dokumentu poświadczającego stały pobyt. Oznacza to, że 
państwa członkowskie nie są uprawnione do stosowania wobec obywateli Unii wymogu 
ubiegania się o jakikolwiek inny dokument niż wspomniane powyżej zaświadczenie 
o rejestracji w celu korzystania z przysługujących im praw lub dopełnienia formalności 
administracyjnych.

W praktyce jednak obywatele Unii, chcąc podróżować lub potwierdzić swoją tożsamość 
w UE, mogą napotykać przeszkody administracyjne związane z dokumentami.

W tym zakresie, zgodnie ze sprawozdaniem na temat obywatelstwa UE – 2013 r.1, Komisja 
Europejska zobowiązuje się przedstawić w 2014 r. rozwiązania mające na celu usunięcie 
przeszkód, z jakimi mierzą się obywatele Unii i członkowie ich rodzin przebywający 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż ich państwo pochodzenia 
w odniesieniu do dokumentów tożsamości i zezwoleń na pobyt wydawanych przez państwa 
członkowskie, w tym, w stosownych przypadkach, poprzez opcjonalne wprowadzenie 
jednolitych europejskich dokumentów dla obywateli.

Wniosek

Prawo UE nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku wydawania dowodów tożsamości 
osobom nieposiadającym obywatelstwa danego państwa członkowskiego, niezależnie od tego, 
czy są to obywatele innych państw członkowskich, czy też obywatele państw trzecich.

W art. 25 dyrektywy w sprawie swobodnego przemieszczania się wyraźnie zakazuje się 
państwom członkowskim uzależniania możliwości korzystania z określonego prawa lub 
dopełnienia formalności administracyjnych od posiadania zaświadczenia o rejestracji lub 
dokumentu poświadczającego stały pobyt.

W praktyce jednak obywatele Unii, chcąc podróżować lub potwierdzić swoją tożsamość 
w UE, mogą napotykać przeszkody administracyjne związane z dokumentami.

W tym zakresie Komisja Europejska przedstawi w 2014 r. rozwiązania mające na celu 
usunięcie przeszkód, z jakimi mierzą się obywatele Unii i członkowie ich rodzin 
przebywający w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż ich państwo 

                                               
1 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. Prawa 
i przyszłość obywateli Unii, COM(2013)0269 final, pkt 2.2, działanie nr 3.
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pochodzenia w odniesieniu do dokumentów tożsamości i zezwoleń na pobyt wydawanych 
przez państwa członkowskie, w tym, w stosownych przypadkach, poprzez opcjonalne 
wprowadzenie jednolitych europejskich dokumentów dla obywateli.


