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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1461/2012, ktorú predkladá Massimo Tendi, taliansky štátny 
občan, o diskriminácii občanov členských štátov EÚ v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je taliansky občan, ktorý sa od roku 2003 zdržiava v Španielsku. 
Španielske orgány mu v roku 2007 udelili oprávnenie na trvalý pobyt.

Tento dokument nie je dokladom totožnosti. Podľa predkladateľa petície sa preto občania EÚ 
s pobytom v Španielsku často stretávajú s administratívnymi a byrokratickými problémami, 
keďže musia používať preukaz totožnosti z vlastného štátu. Žiada preto, aby miestne orgány 
vydávali občanom EÚ žijúcim v krajine španielsky doklad totožnosti.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Španielske orgány vydávajú občanom Únie, ktorí sa zdržiavajú na území Španielskeho 
kráľovstva, osvedčenie o registrácii, a ak občan Únie žije v krajine viac ako päť rokov, 
preukaz o trvalom pobyte. Podľa španielskych predpisov však tieto dokumenty nie sú 
platnými dokladmi totožnosti. Predkladateľ petície sa domnieva, že pokiaľ španielske orgány 
nevydávajú občanom Únie platné doklady totožnosti, je to v rozpore s právnymi predpismi 
EÚ.
Predkladateľ petície uvádza, že v Španielsku žije od roku 2003 a držiteľom oprávnenia na 
trvalý pobyt je od roku 2007. Toto oprávnenie však nie je dokladom totožnosti, ani k nemu 
nie je pripojený žiadny doklad totožnosti. Podľa predkladateľa petície mu, rovnako ako iným 
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občanom Únie s pobytom v Španielsku, povinnosť používať preukaz totožnosti vydaný jeho 
členským štátom pôvodu na vykonanie akéhokoľvek administratívneho úkonu v Španielsku 
často spôsobuje administratívne a byrokratické problémy.

Poznámky Komisie

Podľa článku 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

„[...] Občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu. Občianstvo 
Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho.“

Podľa článku 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

„Každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, 
pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach 
prijatých na ich vykonanie.“

Obmedzenia a podmienky, ktoré sa vzťahujú na právo voľného pohybu občanov Únie, sa 
ustanovujú v smernici 2004/38/ES (smernica o voľnom pohybe).

Na to, aby občania Únie mohli opustiť svoju krajinu pôvodu a vstúpiť na územie 
hostiteľského členského štátu, sa článkom 4 ods. 3 smernice o voľnom pohybe ustanovuje 
povinnosť členských štátov vydávať a obnovovať svojim štátnym príslušníkom preukaz 
totožnosti alebo pas, v ktorom sa uvádza ich štátna príslušnosť.

V smernici o voľnom pohybe sa zároveň ustanovujú občanom Únie určité práva a povinnosti 
spojené s využívaním práva na voľný pohyb. V smernici sa ustanovuje občanom Únie
povinnosť mať pri vstupe na územie hostiteľského členského štátu preukaz totožnosti alebo 
pas vydaný ich členským štátom pôvodu. Ak sa chcú občania Únie zdržiavať v hostiteľskom 
členskom štáte viac ako tri mesiace, musia splniť ďalšie podmienky.

Pokiaľ sa chcú občania Únie zdržiavať na území členského štátu, ku ktorému nemajú štátnu 
príslušnosť, viac ako tri mesiace, hostiteľský členský štát môže od občanov Únie žiadať, aby 
sa zaregistrovali na príslušných úradoch. Pri registrácii vydáva hostiteľský členský štát 
občanovi Únie osvedčenie o registrácii. Občania Únie, ktorí sa v hostiteľskom členskom štáte 
zákonne zdržiavajú nepretržite počas piatich rokov, môžu požiadať o vydanie dokladu 
potvrdzujúceho ich právo na trvalý pobyt.

Smernicou o voľnom pohybe sa neustanovuje podoba osvedčenia o registrácii a dokladu 
potvrdzujúceho právo na trvalý pohyb. Členské štáty preto môžu voľne rozhodovať o formáte 
týchto dokladov. 

Právne predpisy EÚ v skutočnosti neukladajú členským štátom žiadnu povinnosť vydávať 
preukazy totožnosti osobám, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi daného členského štátu, či už 
sú to občania iných členských štátov, alebo štátni príslušníci tretích krajín. Členské štáty však 
napriek tomu môžu poskytnúť občanom Únie možnosť požiadať o iný doklad o pobyte 
(napríklad preukaz totožnosti pre cudzincov), pokiaľ si to želajú. 

Zámerom smernice o voľnom pohybe je na druhej strane obmedzenie administratívneho 
zaťaženia občanov Únie, ktorí sa zdržiavajú na území iného členského štátu Európskej únie. 
V článku 25 smernice o voľnom pohybe členským štátom sa výslovne zakazuje podmieňovať 
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uplatňovanie práva alebo dokončenie administratívnej formality vlastníctvom osvedčenia 
o registrácii alebo dokladu potvrdzujúceho trvalý pobyt. Z toho vyplýva, že členské štáty nie 
sú oprávnené žiadať, aby občania Únie na uplatnenie svojich práv či vykonanie 
administratívnych formalít požiadali o akýkoľvek iný dokument okrem uvedeného osvedčenia 
o registrácii. 

Napriek tomu sa občania Únie môžu vo vzťahu k dokumentom v praxi stretávať 
s administratívnymi prekážkami, keď chcú cestovať alebo preukázať totožnosť v rámci EÚ. 

V správe o občianstve EÚ za rok 20131, ktorú predkladá Európska komisia, sa v tejto 
súvislosti uvádza, že Komisia v roku 2014 navrhne riešenia na odstránenie prekážok, 
s ktorými sa stretávajú občania Únie a ich rodinní príslušníci, ktorí nežijú vo svojom 
členskom štáte Európskej únie, v súvislosti s dokladmi totožnosti a dokladmi o pobyte 
vydávanými členskými štátmi, a to pokiaľ možno vrátane zavedenia nepovinných jednotných 
európskych dokladov pre občanov.

Záver

Právne predpisy EÚ neukladajú členským štátom žiadnu povinnosť vydávať preukazy 
totožnosti osobám, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi daného členského štátu, či už sú to 
občania iných členských štátov alebo štátni príslušníci tretích krajín. 

V článku 25 smernice o voľnom pohybe sa členským štátom výslovne zakazuje podmieňovať 
uplatňovanie práva alebo dokončenie administratívnej formality vlastníctvom osvedčenia 
o registrácii alebo dokladu potvrdzujúceho trvalý pobyt. 

Napriek tomu sa občania Únie môžu vo vzťahu k dokumentom v praxi stretávať 
s administratívnymi prekážkami, keď chcú cestovať alebo preukázať totožnosť v rámci EÚ. 

Európska komisia v tejto súvislosti v roku 2014 navrhne riešenia na odstránenie prekážok, 
s ktorými sa stretávajú občania Únie a ich rodinní príslušníci, ktorí nežijú vo svojom 
členskom štáte Európskej únie, v súvislosti s dokladmi totožnosti a dokladmi o pobyte 
vydávanými členskými štátmi, a to pokiaľ možno vrátane zavedenia nepovinných jednotných 
európskych dokladov pre občanov.

                                               
1 Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov, Správa o občianstve EÚ za rok 2013 – občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť, COM(2013) 269 
final, odsek 2.2, opatrenie 3.


