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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0573/2008 af Gary Simmons Michael, britisk statsborger, om en tvist 
mellem andrageren og de spanske myndigheder i forbindelse med fornyelse af 
hans pas

1. Sammendrag

Andragerens pas udløb den sidste dag i april måned, hvorefter han tog kontakt til det britiske 
konsulat, som oplyste ham om, at han ikke behøvede at forny passet med det samme, eftersom 
han ingen planer havde om at forlade Spanien efter april måned. Det spanske politi afslog 
imidlertid derefter at forny andragerens opholdstilladelse, som udløb den 4. maj, da dennes 
pas ikke længere var gyldigt som krævet i en EU-aftale. Andrageren ønsker at få at vide, 
hvilke af parterne der har ret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren, som er britisk statsborger og pensionist bosiddende i Spanien, spørger om, 
hvorvidt de spanske myndigheder handlede rigtigt, da de afviste hans ansøgning om fornyelse 
af hans opholdstilladelse med den begrundelse, at hans pas ville udløbe, før det pågældende 
dokument blev udstedt.

I EF-traktatens artikel 18 fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der 
er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive 
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begrænsninger og betingelser er fastsat i direktiv 2004/38/EF1.

I henhold til betingelserne i direktivet skal EU-borgere forevise et gyldigt pas eller 
identitetskort sammen med deres ansøgning om et bevis for registrering i henhold til 
direktivets artikel 8 eller et dokument, der bekræfter tidsubegrænset ophold, i henhold til 
direktivets artikel 16.

Direktivet giver ikke medlemsstaterne ret til at afvise EU-borgeres ansøgninger om et bevis 
for registrering med den begrundelse, at deres gyldige pas vil udløbe, før dokumentet er 
udstedt.

Med henblik på at opfylde bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF har Spanien indført 
kongeligt dekret nr. 240/2007 om EU-borgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes 
og opholde sig frit i Spanien2.

Artikel 7, stk. 2, og artikel 10, stk. 1 og 2, i det kongelige dekret gennemfører direktivet 
korrekt i national lovgivning ved at fastsætte, at de berørte EU-borgere sammen med 
ansøgningen skal forevise et gyldigt pas eller identitetskort. Hvis passet eller identitetskortet 
er udløbet efter indrejsen til Spanien, skal den pågældende forevise en kopi af det udløbne 
dokument sammen med en ansøgning om fornyelse.

Kommissionen har ikke modtaget andre individuelle klager, som antyder, at Spanien har en 
administrativ praksis, der kan betegnes som en konsekvent overtrædelse af direktivet på dette 
område. Kommissionen vil dog inden for rammerne af den bilaterale dialog med 
medlemsstaterne efter offentliggørelsen af en rapport3 om anvendelsen af det ovennævnte 
direktiv, rejse spørgsmålet over for de spanske myndigheder."

                                               
1  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30. april 
2004, s. 77.
2 Kongeligt dekret nr. 240/2007 af 16 februar 2007 om indrejse, fri bevægelighed og ophold i Spanien for 
statsborgere i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde (det spanske statstidende (BOE) nr. 51 af 28. februar 2007).
3 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktiv 2004/38/EF om 
unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område -
KOM (2008)0840 endelig udg.


