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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0573/08, внесена от Gary Simmons Michael, с британско 
гражданство, относно спор на вносителя с испанските органи във връзка с 
подновяването на неговия паспорт

1. Резюме на петицията

Срокът на паспорта на вносителя на петицията е изтекъл в последния ден на месец 
април и той се е свързал с британското консулство, откъдето са го информирали, че 
след като не възнамерява да напуска Испания след месец април, не е необходимо да го 
подновява веднага. Испанската му карта за престой е изтекла на 4 май и когато отишъл 
в испанската полиция за задействане на процедурата по подновяването й, там отказали 
да приемат молбата му, поради това, че паспортът му е невалиден, като се позовавали 
на споразумение на Европейския съюз. Вносителят иска да знае коя от двете служби е 
права в преценката си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителят на петицията, който е пенсиониран британски гражданин, пребиваващ в 
Испания, пита дали испанските органи са били в правото си да отхвърлят молбата му за 
издаване на документ за пребиваване на основание, че срокът на паспорта му ще изтече 
преди издаването на документа за пребиваване.
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Член 18 от Договора за ЕО постановява, че всеки гражданин на Съюза има право 
свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки 
при спазване на ограниченията и условията, предвидени в настоящия договор, и на 
мерките, приети за неговото прилагане. Съответните ограничения и условия могат да 
бъдат намерени в Директива 2004/38/ЕО1.

Съгласно условията на директивата, гражданите на ЕС трябва да представят валиден 
паспорт или карта за самоличност заедно с молбите си за издаване на удостоверение за 
регистрация, съгласно член 8 от директивата, или на документ за постоянно 
пребиваване, съгласно член 16 от директивата.

Директивата не оправомощава държавите-членки да отхвърлят молби за издаване на 
удостоверение за регистрация на граждани на ЕС на основание, че срокът на валидния 
им паспорт ще изтече преди издаването на документа.

С цел спазването на разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО, в Испания влезе в сила 
Кралски указ 240/2007 относно влизането, свободното движение и пребиваването в 
Испания на граждани на ЕС и членове на техните семейства2.

Член 7, параграф 2 и член 10, параграфи 1 и 2 от Кралския указ транспонират правилно 
директивата, като посочват, че заедно с молбата си, гражданите на ЕС представят 
валиден паспорт или карта за самоличност. Ако паспортът или картата за самоличност 
са изтекли след влизането на въпросното лице в Испания, то следва да представи копие 
от изтеклия документ, заедно с искане за подновяването му.

Комисията не е получила други жалби от лица, които да доказват съществуването на 
административна практика в Испания, която системно да нарушава директивата във 
връзка с този въпрос. Но Комисията ще повдигне този въпрос пред испанските органи в 
рамките на двустранния си диалог с държавите-членки след публикуването на доклад3

относно прилагането на гореспоменатата директива.

                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото 
на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите-членки, ОВ L 158 от 30 април 2004 г., стр. 77.
2 Кралски указ 240/2007 от 16 февруари относно влизането, сводното движение и пребиваване в Испания 
на граждани на държави-членки и други държави, подписали Споразумението за Европейското 
икономическо пространство (ДВ № 51, от 28 февруари 2007 г.).
3 Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите-членки – COM (2008) 840 окончателен.


