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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Graser, német állampolgár által benyújtott 1500/2008. számú petíció az uniós 
polgárok számára kiállított tartózkodási engedélyekre vonatkozó új spanyol 
jogszabály által okozott kellemetlenségekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a 2004/38/EK irányelvet a nemzeti jogba átültető spanyol 
jogszabály (Real Decreto 240/2007) rendelkezéseit, tekintve, hogy a Spanyolországban 
lakóhellyel rendelkező uniós polgárok számára kiállított regisztrációs igazolás több problémát 
is felvet. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a korábbi tartózkodási kártyától eltérően a 
jelenlegi igazolás – egy A4-es formátumú okmány – nem rendelkezik a személyazonosságot 
igazoló okmányok jellemzőivel. A legfőbb kellemetlenség abból fakad, hogy mindazon 
személyeknek, akik nem rendelkeznek nemzeti személyazonosító igazolvánnyal – lévén, hogy 
feladták a származási országban meglévő állandó lakhelyüket – mindenkor maguknál kell 
tartaniuk útlevelüket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 13.  Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

Az EK-Szerződés 18. cikke kimondja, hogy az e szerződésben és végrehajtási 
rendelkezéseiben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga 
van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó 
korlátozásokat és feltételeket az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 
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fogalmazza meg.

Az irányelv 8. cikkének (1) bekezdése szerint három hónapot meghaladó tartózkodás esetén a 
befogadó tagállam előírhatja az uniós polgárok számára, hogy a megfelelő nemzeti 
hatóságoknál nyilvántartásba vetessék magukat. Az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerint 
a szükséges dokumentumok benyújtását követően a regisztrációs igazolást azonnal ki kell 
adni, és a dokumentumban fel kell tüntetni a regisztrált személy nevét, címét és a regisztráció 
időpontját.

Az irányelv nem írja elő a regisztrációs igazolás formátumát. A Bizottság ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a regisztrációs igazolás célja nem az, hogy személyazonosító okmányként 
szolgáljon, hanem hogy igazolja, hogy a tartózkodási joghoz kapcsolódóan az irányelv által 
előírt feltételek teljesülnek. Amennyiben egy uniós polgárnak személyazonosságát vagy 
állampolgárságát kell igazolnia, ezt az állampolgársága szerinti tagállam által kibocsátott 
érvényes útlevél vagy személyi igazolvány felmutatásával kell megtennie.


