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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kurio pasas nustojo galioti paskutinę balandžio dieną, atitinkamai kreipėsi 
į Didžiosios Britanijos konsulatą, kuris jį informavo, kad kadangi jis neketina išvykti iš 
Ispanijos pasibaigus balandžio mėn., jis neturi skubiai atnaujinti savo paso. Tačiau Ispanijos 
policija vėliau atsisakė atnaujinti peticijos pateikėjo leidimą gyventi šalyje, kurio galiojimas 
baigėsi gegužės 4 d., nes jo pasas nebegaliojo, kaip reikalaujama pagal EB sutartį. Peticijos 
pateikėjas nori žinoti, kas yra teisus. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas, Ispanijoje gyvenantis į pensiją išėjęs Didžiosios Britanijos pilietis, 
klausia, ar Ispanijos valdžios institucijos buvo teisios atmesdamos jo prašymą suteikti leidimą 
gyventi šalyje dėl to, kad jo paso galiojimas bus pasibaigęs prieš išduodant leidimą gyventi 
šalyje.

EB sutarties 18 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę 
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laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikydamasis šioje Sutartyje ir jai 
įgyvendinti priimtuose teisės aktuose nustatytų apribojimų ir sąlygų. Atitinkami apribojimai ir 
sąlygos nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB1.

Vadovaujantis šioje direktyvoje nustatytomis sąlygomis, ES piliečiai su registracijos prašymu 
pagal direktyvos 8 straipsnį turi pateikti galiojantį pasą ar tapatybės kortelę arba pagal 
direktyvos 16 straipsnį – dokumentą, patvirtinantį nuolatinę gyvenamąją vietą.

Šia direktyva valstybėms narėms neleidžiama atmesti ES piliečių registracijos prašymus dėl 
to, kad tų asmenų galiojantis pasas nustos galioti prieš išduodant dokumentą.

Siekdama laikytis Direktyvos 2004/38/EB nuostatų, Ispanija priėmė Karališkąjį dekretą 
Nr. 240/2007 dėl ES piliečių ir jų šeimos narių įvažiavimo į Ispaniją, laisvo judėjimo ir 
gyvenimo joje2. 

Karališkojo dekreto 7 straipsnio 2 dalyje ir 10 straipsnio 1 dalies 2 punkte ši direktyva 
perkeliama teisingai, nustatant, kad atitinkami ES piliečiai kartu su prašymu pateikia 
galiojantį pasą arba tapatybės kortelę. Jei pasas arba tapatybės kortelė nustojo galioti prieš 
atvykstant į Ispaniją, toks asmuo su leidimo atnaujinimo prašymu turi pateikti nustojusio 
galioti dokumento kopiją.

Komisija negavo jokių kitų pavienių skundų, iš kurių būtų matyti, kad esama administracinės 
praktikos, kuria šioje srityje Ispanija nuolat pažeidžia minėtą direktyvą. Tačiau rengdama 
dvišalį dialogą su valstybėmis narėmis paskelbus minėtos direktyvos taikymo ataskaitą3, 
Komisija iškels šį klausimą su Ispanijos valdžios institucijomis.“ 

                                               
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
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3 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų 
šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymo, COM(2008) 840 galutinis.


