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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1500/2008, του κ. Graser, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
δυσχέρειες που προκαλεί η νέα ισπανική νομοθεσία που διέπει τις άδειες 
διαμονής των πολιτών της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θέτει υπό αμφισβήτηση τις διατάξεις της ισπανικής νομοθεσίας που εφαρμόζει 
την οδηγία ΕΚ 2004/38 (Real Decreto 240/2007) υποστηρίζοντας ότι η βεβαίωση εγγραφής 
που εκδίδεται για τους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στην Ισπανία προκαλεί αρκετά 
προβλήματα. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, σε αντίθεση με το πρώην δελτίο διαμονής, το 
σημερινό πιστοποιητικό –ένα έγγραφο τύπου Α4– δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός 
εγγράφου ταυτότητας. Η βασική δυσχέρεια που προκαλεί είναι ότι όλοι εκείνοι που δεν 
διαθέτουν εθνικό δελτίο ταυτότητας καθώς δεν διαμένουν μόνιμα στην χώρα καταγωγής τους 
πρέπει να φέρουν συνεχώς μαζί τους το διαβατήριό τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Συνθήκης ΕΚ όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα 
να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, με την 
επιφύλαξη των περιορισμών και των όρων που ορίζονται στην εν λόγω Συνθήκη και τις 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή της. Οι αντίστοιχοι περιορισμοί και όροι
ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια 
των κρατών μελών. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας, για περιόδους διαμονής που υπερβαίνουν 
τους τρεις μήνες, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τους πολίτες της ΕΕ να 
εγγράφονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η βεβαίωση εγγραφής πρέπει να χορηγείται 
αμέσως, με την προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3 της οδηγίας, και να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας
του εγγραφομένου ατόμου, όπως και την ημερομηνία εγγραφής του.

Η οδηγία δεν ορίζει τον μορφότυπο της βεβαίωσης εγγραφής. Ωστόσο, η Επιτροπή 
επισημαίνει ότι σκοπός του εγγράφου δεν είναι να χρησιμοποιείται ως έγγραφο ταυτότητας, 
αλλά να βεβαιώνει ότι πληρούνται οι όροι που διέπουν το δικαίωμα διαμονής σύμφωνα με 
την οδηγία. Στις περιπτώσεις που απαιτείται οι πολίτες της ΕΕ να προσδιορίσουν την 
ταυτότητά τους, θα πρέπει να το κάνουν με την επίδειξη έγκυρου διαβατηρίου ή δελτίου 
ταυτότητας, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το κράτος μέλος του οποίου είναι 
υπήκοοι.


