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Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0877/2007, внесена от Anthony Harmattan (?), от името на Asociación 
Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España, относно това, че Испания не 
е транспонирала Директива 2003/109 на ЕО 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обръща към Европейския парламент с молба да вземе 
отношение по въпроса за продължителното отлагане от страна на Испания на 
транспонирането на Директива 2003/109/EО на Съвета относно статута на дългосрочно 
пребиваващи граждани от трети страни. Той осъжда откритата незаинтересованост на 
испанското правителство, което не е въвело гореспоменатата директива, макар че 
крайният срок е бил 23 януари 2006 г. Вносителят на петицията заявява, че 
невъвеждането на директивата нарушава правата на имигрантите, дългосрочно 
пребиваващи в Испания, и смята, че те са обект на дискриминация в сравнение с 
имигрантите, които пребивават в други държави-членки на ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.

Вносителят на петицията, от името на AISSA (Asociacion Inmigrantes Sub-Saharianos de 
Navarra en España), се оплаква, че към момента Испания не е транспонирала нито 
Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от 
трети страни, нито Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството.
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Приложимо право на Общността

Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на 
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни е трябвало да бъде транспонирана 
от държавите-членки в националното законодателство до 23 януари 2006 г.

До този срок, както и досега, Испания не е обявила никакви мерки за транспониране. 
Поради това Комисията, като следва обичайната процедура съгласно член 226 от 
Договора за ЕО, внесе иск в Съда за установяване на неизпълнение на задължение от 
страна на Испания.

В решението си от 15 ноември 2007 г. (Дело C-59/07) Съдът е отхвърлил доводите на 
Испания, че нейното съществуващо законодателство урежда по адекватен начин 
дългосрочното пребиваване на граждани на трети страни. Комисията понастоящем 
търси допълнителна информация относно това, как Испания възнамерява да се 
съобрази с решението (писмо от 23 януари 2008 г. със срок от 2 месеца за получаване 
на отговор от страна на Испания).

Вносителят на петицията вече е поискал сведения от Комисията на 18 януари 2008 г. 
относно последващите мерки във връзка с това решение. С отговор от 6 февруари 2008 
г. той е бил информиран, че понастоящем Комисията търси информация от испанските 
органи относно мерките, които те предприемат, за да се съобразят с решението на Съда.

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране 
на семейството е трябвало да бъде транспонирана от държавите-членки в националното 
законодателство до 3 октомври 2005 г. Испания е нотифицирала Комисията относно 
пълното транспониране на тази директива в националното си законодателство на 20 
октомври 2005 г. 

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 юни 2009 г.

Вследствие на искането на Комисията към Испания за информация, с писмо от 23 
януари 2008 г., относно това, как Испания възнамерява да се съобрази с решението по 
Дело C-59/07, испанските органи, с писмо от 19 март 2008 г., отговарят следното:

a) Испанското право понастоящем не предвижда разрешение за дългосрочно 
пребиваване по смисъла на директивата. Но испанското право предвижда постоянно 
пребиваване за граждани на трети страни, което съответства на директивата. 
Транспонирането изисква изключително подробно проучване и изменение на редица 
разпоредби на Закон 4/2000 г. за правата и свободите на чуждестранни граждани в 
Испания. Измененията изискват широк консенсус, тъй като са засегнати членове, 
включително членове 18 и 57, които са основополагащи по своя характер. 

б) Испания е запозната с това, че при липсата на транспониращ закон, Съдът в много 
случаи е признал пряката приложимост на директивите на Общността и по-конкретно, 
възможността частни лица да могат пряко да потърсят от публични органи правата, 
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залегнали в тях, при условие че съответните правни актове отговарят на общите 
изисквания на принципа на непосредствено действие, включително при условие че 
правната разпоредба, на която се позовава лицето, е достатъчно ясна, точна и 
безусловна. 

Поради това Испанската генерална дирекция за имиграция е изготвила инструкции, 
които да гарантират, че отговорните отдели могат да прилагат, при условията, посочени 
по-горе, тези елементи, които все още предстоят да бъдат транспонирани, относно 
случаи на граждани на трети страни, признати в други държави-членки, които желаят 
да упражняват в Испания своите права като дългосрочно пребиваващи съгласно 
директивата.

На 22 април 2008 г .  Испания допълни своя отговор, като представи копие от 
споменатите инструкции (Инструкция DGI/SGR/04/2008 от 10 април 2008 г. относно 
прякото прилагане на Директива 2003/109/EО на Съвета относно статута на 
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни). 
Комисията направи анализ дали чрез тези мерки Испания изпълнява задълженията си, 
свързани с приемането и нотифицирането на мерки по прилагането на Директива 
2003/109 относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни и 
стигна до заключението, че мерките не отговарят на изискванията (няма проектозакон; 
няма график за представяне на такъв проект в Парламента). Поради това Комисията 
възприе становището, че Испания не е изпълнила своето задължение съгласно член 228 
от Договора и изпрати официално уведомително писмо съгласно член 228 до Испания 
на 23 септември 2008 г., със срок за отговор до 2 месеца. Отговорът на Испания от 24 
ноември 2008 г. се превежда в момента и след това ще бъде анализиран с оглед на това, 
дали чрез обявените мерки Испания изпълнява задължението си да транспонира 
въпросната директива.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 11 май 2010 г.

На 14 декември 2009 г. испанските органи на управление нотифицираха Комисията 
относно транспонирането, извършено чрез приемането и публикуването на Закон 
2/2009 от 11 декември 2009 г., за изменение на Закон 4/2000 от 11 януари 2000 г. за 
правата и свободите на чуждестранните граждани в Испания и за тяхното социално 
приобщаване. Вследствие на това на 18 март 2010 г. Комисията взе решение да 
прекрати производството за установяване на неизпълнение, свързано с факта, че не е 
било изпратено уведомление относно мерките за транспониране.

Следва да се отбележи, че в съответствие с член 24 от Директива 2003/109/ЕО, в 
началото на 2011 г. Комисията ще представи пред Европейския парламент и Съвета 
своя доклад относно прилагането на тази директива в държавите-членки. Въз основа на 
този доклад, Комисията ще реши какви допълнителни действия е необходимо да 
предприеме, включително образуване на производства за установяване на 
неизпълнение на задължение.


