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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1500/2008, adresată de dl Graser, de cetăţenie germană, privind 
inconvenientele noii legislaţii spaniole care reglementează permisele de şedere 
pentru cetăţenii UE 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul contestă dispoziţiile din legislaţia spaniolă de punere în aplicare a Directivei CE 
2004/38 (Real Decreto 240/2007), considerând că certificatul de înregistrare emis cetăţenilor 
UE cu reşedinţa în Spania ridică mai multe probleme. Petiţionarul susţine că, spre deosebire 
de fosta carte de şedere, actualul certificat - un document de tip A4 - nu are caracteristicile 
unui document de identitate. Principalul inconvenient este că toţi cei care nu posedă o carte de 
identitate naţională, deoarece au renunţat la reşedinţa permanentă din ţara lor de origine, 
trebuie să deţină în orice moment paşapoartele asupra lor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Articolul 18 din Tratatul CE prevede că „orice cetăţean al Uniunii are dreptul de liberă 
circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi condiţiilor 
prevăzute de prezentul tratat şi de dispoziţiile adoptate în vederea aplicării sale”. Limitările şi 
condiţiile respective se găsesc în Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie şi 
şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora.

Astfel cum prevede articolul 8 alineatul (1) din Directivă, pentru perioade de şedere ce 
depăşesc trei luni, statul membru gazdă poate cere cetăţenilor Uniunii să se înregistreze la 
autorităţile competente. În urma prezentării documentelor necesare, menţionate la articolul 8 
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alineatul (3) din Directivă, certificatul de înregistrare trebuie emis imediat şi trebuie să 
stipuleze numele şi adresa persoanei care se înregistrează, precum şi data înregistrării.

Directiva nu menţionează formatul certificatului de înregistrare. Cu toate acestea, Comisia 
observă faptul că scopul certificatului de înregistrare nu este acela de a servi ca document de 
identitate, ci de a atesta faptul că sunt îndeplinite condiţiile aferente dreptului de şedere 
prevăzute de Directivă. Atunci când un cetăţean UE trebuie să-şi dovedească identitatea sau 
cetăţenia, ar trebui să facă acest lucru prezentând un paşaport sau o carte de identitate 
valabile, eliberate de statul membru al cărui cetăţean este.


