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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0877/2007 af Anthony Harmattan, ukendt nationalitet, for 
"Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España", om Spaniens 
manglende gennemførelse af direktiv 2003/109/EF

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at tage stilling til spørgsmålet om Spaniens 
vedvarende udsættelse af gennemførelsen af Rådets direktiv 2003/109/EF om 
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding. Andrageren fordømmer 
trodsigheden i den spanske regering, som ikke har formået at gennemføre ovennævnte 
direktiv, selv om fristen var den 23. januar 2006. Andrageren anfører, at den manglende 
gennemførelse er en krænkelse af rettighederne for fastboende udlændinge med bopæl i 
Spanien, og mener, at de forskelsbehandles i forhold til fastboende udlændinge med bopæl i 
andre EU-medlemsstater

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. februar 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008.

"Andrageren klager på vegne af AISSA (Asociacion Inmigrantes Sub-Saharianos de Navarra 
en Espana) over, at Spanien endnu ikke har gennemført hverken direktiv 2003/109/EF1 om 
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding eller direktiv 2003/86/EF2 om ret til 
familiesammenføring.

Gældende fællesskabsret
                                               
1 EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44.
2 EUT L 251 af 3.10.2003, s.12
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Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som 
fastboende udlænding skulle gennemføres af medlemsstaterne inden den 23. januar 2006.

Spanien havde endnu ikke på det tidspunkt og har stadig ikke anmeldt nogen 
gennemførelsesforanstaltninger. Kommissionen indledte derfor i henhold til den normale 
procedure i EF-traktatens artikel 226 en overtrædelsesprocedure mod Spanien ved Domstolen.

I sin dom af 15. november 2007 (sag C-59/07) afviste Domstolen Spaniens argumenter om, at 
den eksisterende lovgivning i tilstrækkelig grad dækkede tredjelandsstatsborgere status som 
fastboende udlænding. Kommissionen har nu anmodet om yderligere oplysninger om, 
hvordan Spanien agter at efterkomme dommen (skrivelse af 23. januar 2008 med en svarfrist 
på to måneder).

Andrageren havde allerede anmodet om oplysninger fra Kommissionen den 18. januar 2008 
om opfølgningen på dommen. I svaret af 6. februar 2008 fik han oplyst, at Kommissionen har 
anmodet om oplysninger fra de spanske myndigheder om, hvilke foranstaltninger de træffer 
for at efterkomme Domstolens dom.

Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring skulle være 
omsat til national lovgivning af medlemsstaterne inden den 3. oktober 2005. Spanien har 
anmeldt til Kommissionen, at dette direktiv blev fuldstændigt gennemført den 20. oktober 
2005."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. januar 2009.

I forlængelse af Kommissionens anmodning om yderligere oplysninger til Spanien ved 
skrivelse af 23. januar 2008 om, hvordan Spanien agtede at efterkomme dommen i sag C-
59/07, svarede de spanske myndigheder ved skrivelse af 19. marts 2008 som følger.

a) Spansk lovgivning indeholder ikke i øjeblikket bestemmelse om en opholdstilladelse for 
fastboende udlænding i Direktivets betydning. Spansk lov indeholder imidlertid bestemmelse 
om permanent opholdstilladelse for tredjelandsstatsborgere på en måde, der er analog med 
direktivet. Gennemførelse i national ret har krævet yderst detaljerede undersøgelser og kræver 
ændring af en række bestemmelser i organisk lov 4/2000 om tredjelandsstatsborgeres 
rettigheder og frihedsrettigheder i Spanien. Ændringer kræver bred enighed, fordi artikler, 
herunder artikel 18 og 57, som er af forfatningsmæssig art, berøres.

b) Spanien er klar over, at EF-Domstolen i mangel af en gennemførelseslov i talrige 
afgørelser har anerkendt, at fællesskabsdirektiver finder direkte anvendelse og mere konkret 
muligheden for, at de rettigheder, der er nedfældet deri, direkte kan påberåbes af 
privatpersoner over for offentlige myndigheder, forudsat at de pågældende retsinstrumenter 
opfylder de generelle krav i princippet om direkte virkning, herunder at lovbestemmelsen, der 
skal påberåbes, skal være tilstrækkeligt klar, præcis og uden forbehold.
Det spanske generaldirektorat for indvandring har derfor udarbejdet anvisninger for at sikre, 
at de ansvarlige ministerier på det ovenfor nævnte grundlag kan gennemføre de elementer, 
som stadig mangler at blive gennemført i national lovgivning vedrørende tilfældene med 
tredjelandsstatsborgere, der anerkendes i andre medlemsstater, og som ønsker at udøve deres 
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rettigheder i Spanien som fastboende udlændinge i henhold til direktivet.

Den 22.4.2008 supplerede Spanien sit svar ved at levere en kopi af nævnte anvisninger 
(Anvisninger DGI/SGR/04/2008 af 10. april 2008 om direkte anvendelse af direktiv 
2003/109/EF på tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding).
Kommissionen undersøgte, om disse foranstaltninger opfylder Spaniens forpligtelser til at 
vedtage og underrette om gennemførelsesforanstaltninger for direktiv 2003/109/EF om 
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding og kom frem til den konklusion, at 
dette ikke var tilfældet (intet lovforslag, ingen tidsplan for fremsendelse af et sådant 
lovforslag til Parlamentet). Kommissionen fandt derfor, at Spanien havde tilsidesat sine 
forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 228 og sendte en åbningsskrivelse i henhold til 
artikel 228 til Spanien den 23. september 2008 med en frist for besvarelse på to måneder.
Svaret fra Spanien af 24. november 2008 er i øjeblikket ved at blive oversat og vil blive 
gennemgået med hensyn til, om de annoncerede foranstaltninger opfylder Spaniens 
forpligtelse til at gennemføre nævnte direktiv i national lovgivning.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. maj 2010.

Den 14. december 2009 meddelte de spanske myndigheder gennemførelsen som følge af 
vedtagelsen og offentliggørelse af Ley Orgánica 2/2009 af 11. december 2009, der ændrer
Ley Orgánica 4/2000 af 11. januar 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social(organisk lov om rettigheder og friheder for udlændinge i 
Spanien og deres sociale integration). Som følge heraf besluttede Kommissionen den 18. maj 
2010 at afslutte den overtrædelsesprocedure, der var indledt som følge af manglende 
meddelelse om gennemførelsesforanstaltninger.

Det bemærkes, at i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2003/109/EF vil 
Kommissionen i begyndelsen af 2011 fremlægge sin rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om gennemførelsen af dette direktiv i medlemsstaterne. På grundlag af sin 
rapport vil Kommissionen beslutte, hvilke yderligere tiltag der er nødvendige, 
herunder indledelse af en eventuel overtrædelsesprocedure.


