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Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1500/2008, внесена от г-н Graser, с германско гражданство, относно 
неудобствата на новото испанско законодателство, уреждащо разрешенията 
за пребиваване за граждани на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва разпоредбите на испанското законодателство, 
прилагащо Директива на ЕС 2004/38 (Real Decreto 240/2007), като счита, че 
удостоверението за регистрация, издавано на граждани на ЕС, пребиваващи в Испания, 
създава няколко проблема. Вносителят твърди, че за разлика от предишната карта за 
пребиваване, настоящото удостоверение — документ във формат A4 — няма 
характеристиките на документ за самоличност. Основното неудобство е, че лицата, 
които няма национална лична карта, тъй като са се отказали от постоянното си 
пребиваване в тяхната държава на произход, трябва да носят паспорта си във всеки 
един момент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Съгласно член 18 от Договора за ЕО всеки гражданин на Съюза има правото на свобода 
на движение и пребиваване на територията на държавите-членки, като се отчитат 
ограниченията и условията, определени в Договора, както и приетите мерки за 
прилагането им. Съответните ограничения и условия са изложени в Директива
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства 
да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки.
Както се посочва в член 8, параграф 1 от Директивата, при периоди на пребиваване, 
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надхвърлящи три месеца, приемащата държава-членка може да изиска от гражданите 
на ЕС да се регистрират в съответните национални органи. При представяне на 
необходимите документи, посочени в член 8, параграф 3 от Директивата, незабавно 
трябва да бъде издадено удостоверение за регистрация, в което се посочват името и 
адреса на регистрираното лице и датата на регистрация.
Директивата не указва какъв да бъде форматът на удостоверението за регистрация. 
Комисията посочва обаче, че целта на удостоверението за регистрация е не да служи 
като документ за самоличност, а да удостоверява, че са изпълнени условията на 
Директивата за предоставяне право на пребиваване. Когато гражданите на ЕС трябва да 
удостоверят своята самоличност или националност, това става чрез представяне на 
валиден паспорт или документ за самоличност, издаден от държавата-членка, на която 
са граждани.


