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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1500/2008, którą złożył pan Graser (Niemcy) w sprawie kłopotów 
wynikających z nowego hiszpańskiego ustawodawstwa regulującego zezwolenia 
na pobyt dla obywateli UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje hiszpańskie ustawodawstwo wdrażające dyrektywę 
WE 2004/38 (Real Decreto 240/2007) i twierdzi, że zaświadczenie o rejestracji wydawane 
obywatelom UE przebywającym w Hiszpanii jest źródłem szeregu problemów. Składający 
petycję utrzymuje, że w przeciwieństwie do wcześniej stosowanej karty pobytowej, obecne 
zaświadczenie o formacie A4 nie posiada cech dokumentu tożsamości. Główna niedogodność 
polega na tym, że osoby nieposiadające krajowego dokumentu tożsamości z powodu 
rezygnacji ze stałego pobytu w państwie pochodzenia, zawsze muszą mieć przy sobie 
paszport.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Art. 18 TWE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego poruszania się oraz 
do pobytu na terytorium państw członkowskich podlegające ograniczeniom oraz warunkom 
określonym w traktacie oraz środkom podjętym w celu jego wykonania. Odnośne 
ograniczenia i warunki zawarte są w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich.
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Na mocy art. 8 ust. 1 dyrektywy w przypadku okresów pobytu przekraczających trzy miesiące 
przyjmujące państwo członkowskie może wymagać, aby obywatele UE zarejestrowali się
w odpowiednich organach krajowych. Zaświadczenie o rejestracji, zawierające imię
i nazwisko oraz adres rejestrującej się osoby, a także datę rejestracji, musi zostać wydane 
niezwłocznie po przedstawieniu niezbędnych dokumentów określonych w art. 8 ust. 3 
dyrektywy.

Dyrektywa nie określa formy zaświadczenia o rejestracji. Komisja zauważa jednak, że 
zaświadczenie o rejestracji nie ma służyć jako dowód tożsamości, a być potwierdzeniem, że 
spełniono warunki dotyczące prawa pobytu określone w dyrektywie. Jeżeli obywatele UE 
muszą udowodnić swoją tożsamość lub narodowość, powinni to robić przy użyciu ważnego 
paszportu lub dowodu osobistego wydanego przez kraj ich pochodzenia.


