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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1500/2008 af Graser, tysk statsborger, om ulempen ved den nye 
spanske lovgivning om regulering af opholdstilladelse for unionsborgere

1. Sammendrag

Andrageren sætter spørgsmålstegn ved bestemmelserne i den spanske lovgivning til 
gennemførelse af Fællesskabets direktiv 2004/38/EF (Real Decreto 240/2007), idet han 
mener, at de beviser for registrering, der udstedes til unionsborgere med ophold i Spanien, 
medfører adskillige problemer. Andrageren fastholder, at det aktuelle bevis - et A4-dokument 
- i modsætning til det tidligere opholdskort ikke har karakter af id-dokument. Den største 
ulempe er, at alle, som ikke har et nationalt identitetskort på det tidspunkt, hvor de ikke 
længere har fast ophold i deres oprindelsesland, altid skal bære pas.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

I artikel 18 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fastsættes det, at enhver 
unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de 
begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i denne traktat og i 
gennemførelsesbestemmelserne hertil. Disse begrænsninger og betingelser er at finde i 
direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Som fastsat i direktivets artikel 8, stk. 1, kan værtslandet for ophold ud over tre måneder
kræve, at unionsborgere lader sig registrere hos de kompetente myndigheder. Ved forevisning 
af de nødvendige dokumenter som anført i artikel 8, stk. 3, i direktivet udstedes der straks 
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bevis for registrering. På beviset anføres den registrerede persons navn og adresse samt 
datoen for registreringen.

Direktivet indeholder ikke noget krav om registreringsbevisets format. Kommissionen anfører 
imidlertid, at registreringsbeviset ikke har karakter af et id-dokument, men er et bevis for, at 
de i direktivet fastsatte betingelser for opholdsret er opfyldt. Som bevis for unionsborgernes 
identitet eller nationalitet forevises et gyldigt identitetskort eller pas udstedt af myndighederne 
i oprindelseslandet.


