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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1500/2008, ingiven av Graser (tysk medborgare), om olägenheterna 
med den nya spanska lagstiftning som reglerar uppehållstillstånd för 
EU-medborgare

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot bestämmelserna i den spanska lag som införlivar 
direktiv 2004/38/EG (Real Decreto nr 240/2007) eftersom det bevis om registrering som 
utfärdas till EU-medborgare som bor i Spanien innebär flera problem. Framställaren hävdar 
att till skillnad från det tidigare uppehållskortet liknar det nuvarande intyget – ett dokument i
A4-format – inte en id-handling. Den största olägenheten är att alla som saknar ett nationellt 
id-kort på grund av att de har lämnat sitt ursprungsland hela tiden måste ha med sig sitt pass.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 mars 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Varje unionsmedborgare ska enligt artikel 18 i EG-fördraget ha rätt att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och 
villkor som föreskrivs i detta fördrag och i bestämmelserna om genomförande av fördraget. 
De berörda begränsningarna och villkoren återfinns i direktiv 2004/38/EG om 
unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier.

Enligt artikel 8.1 i direktivet får den mottagande medlemsstaten ålägga unionsmedborgare att 
registrera sig hos behöriga nationella myndigheter vid uppehåll som överstiger tre månader. 
Vid uppvisande av de obligatoriska handlingar som anges i artikel 8.3 i direktivet ska ett bevis 



PE426.998 2/2 CM\785731SV.doc

SV

om registrering utfärdas omedelbart, med uppgift om den registrerade personens namn och 
adress samt registreringsdatum.

I direktivet ges inga anvisningar om bevisets format. Kommissionen konstaterar emellertid att 
beviset om registrering inte är tänkt att fungera som id-kort, utan syftet med beviset är intyga 
att villkoren för uppehållstillstånd enligt direktivet har uppfyllts. I händelse att 
EU-medborgare är skyldiga att bevisa sin identitet eller nationalitet ska de göra detta genom 
att visa upp ett giltigt pass eller identitetskort utfärdat av den medlemsstat där de är 
medborgare.


