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Θέμα: Αναφορά 0877/2007, του κ. Anthony Harmattan, άγνωστης ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España, 
σχετικά με τη μη μεταφορά της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο της 
Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί όσον αφορά το θέμα της 
συνεχούς αναβολής της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της Ισπανίας της οδηγίας 2003/109/ΕΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν 
διαμένοντες. Ο αναφέρων καταγγέλλει την αδιαφορία της ισπανικής κυβέρνησης που δεν 
μετέφερε την προαναφερθείσα οδηγία στο εθνικό της δίκαιο, παρόλο που η προθεσμία ήταν η 
23η Ιανουαρίου 2006. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η μη μεταφορά της οδηγίας παραβιάζει 
τα δικαιώματα των μεταναστών που διαμένουν επί μακρόν στην Ισπανία και θεωρεί ότι αυτοί 
υφίστανται διακρίσεις σε σύγκριση με τους μετανάστες που διαμένουν μόνιμα σε άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Ο αναφέρων, εξ ονόματος της AISSA (Asociacion Inmigrantes Sub-Saharianos de Navarra en 
Espana), διαμαρτύρεται για το ότι η Ισπανία δεν έχει μεταφέρει μέχρι σήμερα στο εθνικό της 
δίκαιο ούτε την οδηγία 2003/109/ΕΚ1 για τους επί μακρόν διαμένοντες ούτε την οδηγία 

                                               
1 ΕΕ L 16 της 23.01.2004, σελ. 44.
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2003/86/ΕΚ1 για την οικογενειακή επανένωση.

Εφαρμοστέο κοινοτικό δίκαιο

Η οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς 
υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες έπρεπε να μεταφερθεί στο 
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών μέχρι την 23η Ιανουαρίου 2006.

Η Ισπανία δεν το έπραξε μέχρι τότε και δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει τυχόν μέτρα 
μεταφοράς της. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, κατά τη συνήθη διαδικασία δυνάμει του άρθρου 
226 ΕΚ, κίνησε διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ισπανίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο, στην απόφασή του της 15ης Νοεμβρίου 2007 (υπόθεση C-59/07), απέρριψε 
τους ισχυρισμούς της Ισπανίας ότι το υφιστάμενο δίκαιό της καλύπτει επαρκώς τους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες. Η Επιτροπή ζητεί τώρα 
περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να συμμορφωθεί η 
Ισπανία προς την απόφαση (επιστολή της 23ης Ιανουαρίου 2008 με προθεσμία δύο μηνών για 
απάντηση εκ μέρους της Ισπανίας).

Ο αναφέρων είχε ήδη ζητήσει από την Επιτροπή στις 18 Ιανουαρίου 2008 ενημέρωση 
σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση. Με απάντηση της 6ης Φεβρουαρίου 2008, 
ενημερώθηκε ότι επί του παρόντος η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να συμμορφωθούν με την απόφαση.

Η οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης έπρεπε να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό δίκαιο μέχρι 
την 3η Οκτωβρίου 2005. Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά αυτής 
της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο στις 20 Οκτωβρίου 2005.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Σε συνέχεια του αιτήματος της Επιτροπής για ενημέρωση από την Ισπανία, με επιστολή της
23ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με το πώς η Ισπανία σκόπευε να συμμορφωθεί με τη 
δικαστική απόφαση στην υπόθεση C-59/07, οι ισπανικές αρχές, με επιστολή τους της 19ης
Μαρτίου 2008, απάντησαν ως εξής:

α) Το ισπανικό δίκαιο δεν προβλέπει επί του παρόντος κάποια άδεια παραμονής επί μακρόν 
διαμένοντος, σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας. Ωστόσο, το ισπανικό δίκαιο προβλέπει τη 
μόνιμη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών κατά τρόπο παρεμφερή προς την οδηγία. Η 
μεταφορά απαιτεί εξαιρετικά διεξοδική μελέτη και προϋποθέτει τροποποίηση αρκετών 
διατάξεων του οργανικού νόμου 4/2000 σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
αλλοδαπών υπηκόων στην Ισπανία. Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν ευρεία συναίνεση, 
δεδομένου ότι επηρεάζονται άρθρα, όπως τα άρθρα 18 και 57, που είναι εκ φύσεως θεσμικά. 

                                               
1 ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σελ. 12.
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β) Η Ισπανία γνωρίζει ότι ελλείψει οποιουδήποτε νόμου μεταφοράς, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει σε αρκετές αποφάσεις την άμεση εφαρμογή των κοινοτικών 
οδηγιών και, πιο συγκεκριμένα, την πιθανότητα να μπορούν να επικαλεστούν τα δικαιώματα 
που διαφυλάσσονται σε αυτές οι ιδιώτες ενώπιον των δημόσιων αρχών, με την προϋπόθεση 
ότι τα σχετικά νομικά μέσα καλύπτουν τις γενικές προϋποθέσεις της αρχής του άμεσου
αποτελέσματος και, μεταξύ άλλων, ότι η νομική διάταξη την οποία επικαλείται κάποιος είναι 
επαρκώς σαφής, ακριβής και άνευ επιφυλάξεων. 
Για τον λόγο αυτόν, η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης της Ισπανίας έχει εκδώσει κάποιες 
οδηγίες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα αρμόδια τμήματα μπορούν να εφαρμόσουν, με 
τους προαναφερθέντες όρους, τα στοιχεία εκείνα που δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί αναφορικά 
με τις υποθέσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αναγνωριστεί σε άλλα κράτη μέλη και οι 
οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν στην Ισπανία τα δικαιώματά τους ως επί μακρόν 
διαμενόντων, σύμφωνα με την οδηγία.

Στις 22.4.2008 η Ισπανία συμπλήρωσε την απάντησή της παρέχοντας ένα αντίγραφο των 
ανωτέρω οδηγιών (οδηγία DGI/SGR/04/2008 της 10ης Απριλίου 2008 αναφορικά με την 
άμεση εφαρμογή της οδηγίας 2003/109/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών 
που είναι επί μακρόν διαμένοντες). 
Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον αυτά τα μέτρα καλύπτουν τις υποχρεώσεις της Ισπανίας να 
υιοθετήσει και να κοινοποιήσει μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2003/109 για τους επί μακρόν 
διαμένοντες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε (κανένα σχέδιο 
νόμου· κανένα χρονοδιάγραμμα για υποβολή τέτοιου νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο). Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ισπανία δεν τήρησε την υποχρέωσή της σύμφωνα με το 
άρθρο 228 της Συνθήκης και στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 απέστειλε στην Ισπανία 
προειδοποιητική επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 228, με προθεσμία δύο μηνών για 
απάντηση. Η απάντηση της Ισπανίας στις 24 Νοεμβρίου 2008 μεταφράζεται επί του παρόντος 
και στη συνέχεια θα εξεταστεί ως προς το κατά πόσο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πληρούν 
την υποχρέωση της Ισπανίας να μεταφέρει την προαναφερθείσα οδηγία.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2009, οι ισπανικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή τη μεταφορά 
της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης και της δημοσίευσης του
Οργανικού Νόμου 2/2009, της 11ης Δεκεμβρίου, για τη μεταρρύθμιση του Οργανικού Νόμου
4/2000, της 11ης Ιανουαρίου, σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των αλλοδαπών 
στην Ισπανία και με την κοινωνική τους ένταξη. Κατά συνέπεια η Επιτροπή αποφάσισε στις 18 
Μαρτίου 2010 να κλείσει τη διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με τη μη ανακοίνωση των 
μέτρων μεταφοράς.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ η 
Επιτροπή, στις αρχές του 2011, θα παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την 
αναφορά της σχετικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας στα κράτη μέλη. Βάσει 
αυτής της αναφοράς, η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες περαιτέρω ενέργειες χρειάζεται να 
προβεί, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διαδικασιών επί παραβάσει.


