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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1500/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Graser kungs, 
par neērtībām, kuras sagādā jaunie Spānijas tiesību akti, kas nosaka ES pilsoņu 
uzturēšanās atļauju izsniegšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Spānijas tiesību aktu noteikumus (Real Decreto 240/2007), 
ar ko īsteno Direktīvu 2004/38/EK, ņemot vērā, ka Spānijā dzīvojošiem ES pilsoņiem 
izsniegta reģistrācijas apliecība rada vairākas problēmas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
atšķirībā no iepriekš izmantotajām uzturēšanās atļaujām kartes veidā, pašreizējā reģistrācijas 
apliecība ir A4 formāta dokuments, un tam nav personu apliecinoša dokumenta īpašību. 
Vislielākās neērtības rada tas, ka tiem, kuriem nav valsts identifikācijas karšu, vienmēr līdzi 
jānēsā pase, jo viņi vairs pastāvīgi neizturas savā izcelsmes valstī.

2. Pieņemamība

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā.

EK līguma 18. pants nosaka, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un 
dzīvot dalībvalstīs, ievērojot šajā līgumā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to 
īstenošanai paredzētos pasākumus. Attiecīgie ierobežojumi un noteikumi ir minēti 
Direktīvā 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā.

Kā noteikts Direktīvas 8. panta 1. punktā, uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt ES pilsonim 
reģistrēties attiecīgajās iestādēs, ja uzturēšanās laiks ir ilgāks par trim mēnešiem,  Pēc 
Direktīvas 8. panta 3. punktā norādīto nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas var nekavējoties 
izdot reģistrācijas apliecību, kurā norādīts reģistrētās personas vārds, adrese un reģistrācijas 
datums.
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Direktīvā nav noteikts reģistrācijas apliecības formāts. Tomēr Komisija piezīmē, ka 
reģistrācijas apliecība nav paredzēta, lai to izmantotu kā personas identifikācijas dokumentu, 
bet gan lai izpildītu nosacījumus saistībā ar Direktīvā noteiktajām  uzturēšanās tiesībām. Ja 
ES pilsoņiem ir jāpierāda sava identitāte vai valstspiederība, viņiem tā ir jāpierāda uzrādot 
derīgu pasi vai identifikācijas karti, kuru izdevusi tā dalībvalsts, kuras valstspiederība ir 
viņam.


