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Tárgy: Az Anthony Harmattan, (?) állampolgár által az „Asociación Inmigrantes Sub-
saharianos de Navarra en España” nevében benyújtott, 0877/2007 sz. petíció a 
2003/109/EK irányelv nemzeti jogba történő átültetésének Spanyolország általi 
elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy foglaljon állást a 2003/109/EK 
irányelv átültetésének folyamatos elhalasztása ügyében a harmadik országok 
Spanyolországban huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásával összefüggésben. A petíció benyújtója kifogásolja a spanyol kormány ellenállását 
a fent említett irányelv átültetésével szemben, noha annak 2006. január 23-ig meg kellett 
volna valósulnia. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy az irányelv átültetésének elmulasztása 
sérti a huzamosabb ideig Spanyolországban tartózkodó bevándorlók jogait, és úgy véli, hogy 
a más uniós tagállamokban tartózkodókhoz képest velük szemben megkülönböztetést 
alkalmaznak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. május 5.

A petíció benyújtója az AISSA (Asociacion Inmigrantes Sub-Saharianos de Navarra en 
Espana) nevében azzal kapcsolatban tesz panaszt, hogy Spanyolország mind a mai napig nem 
ültette át sem a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező 
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állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK1, sem a családegyesítési jogról szóló 
2003/86/EK2 irányelvet.

Az alkalmazandó közösségi jogszabály

A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról szóló 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelvet a tagállamoknak 
2006. január 23-ig kellett átültetniük nemzeti jogszabályaikba.

Spanyolország ezt nem tette meg, sőt, azóta sem tett értesítést semmilyen, az átültetést 
szolgáló intézkedésről. A Bizottság, ennélfogva, az EK 226. cikke szerinti szokásos eljárást 
követően jogsértési eljárást kezdeményezett Spanyolország ellen a Bíróságnál. 

A Bíróság 2007. november 15-én meghozott ítéletében (C-59/07. sz. ügy) elutasította 
Spanyolország azon érveit, miszerint jelenlegi jogszabályai megfelelő módon rendelkeznek a 
harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról. A Bizottság most (2008. január 23-án kelt levelében, amelyre Spanyolországnak 
két hónapon belül kell válaszolnia) további információt kér arról, hogyan szándékozik 
Spanyolország eleget tenni az ítéletnek.

A petíció benyújtója 2008. január 18-án már kért tájékoztatást a Bizottságtól az ítélet nyomon 
követésével kapcsolatban. A Bizottság 2008. február 6-i válaszában tájékoztatta, hogy 
jelenleg várja a spanyol hatóságok tájékoztatását arról, hogy milyen intézkedéseket 
foganatosítanak annak érdekében, hogy eleget tegyenek a Bíróság ítéletének.

A családegyesítési jogról szóló 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK irányelvet a tagállamoknak 
2005. október 3-ig kellett átültetniük nemzeti jogszabályaikba. Spanyolország 2005. október 
20-án értesítette a Bizottságot, hogy teljes mértékben átültette a jogszabályt nemzeti 
jogszabályaiba. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. január 30.

Azt követően, hogy a Bizottság 2008. január 23-án levélben kért tájékoztatást 
Spanyolországtól arról, hogyan kívánja Spanyolország teljesíteni a C-59/07. számú ügyben 
hozott ítéletet, a spanyol hatóságok 2008. március 19-i levelükben a következő választ adták:

a) A spanyol jog jelenleg nem írja elő az irányelv szerinti huzamos tartózkodási engedélyt. A 
spanyol jog azonban az irányelvhez hasonló módon állandó tartózkodási engedélyt ír elő a 
harmadik országbeli állampolgárok számára. Az átültetéshez rendkívül részletes tanulmányra 
volt szükség, és a Spanyolországban a külföldi állampolgárok jogairól és szabadságairól 
szóló, 4/2000. számú törvény több rendelkezésének módosítására. A módosításokhoz széles 
körű megegyezésre van szükség, mivel többek között az alkotmányos jellegű 18. és 57. cikket 
is érintik.
                                               
1 HL L16., 2004.1.23, 44. o.

2 HL L251., 2003.10.3, 12. o.
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b) Spanyolország tisztában van vele, hogy az Európai Bíróság – mindenfajta átültető 
jogszabály hiányában – több határozatában elismerte a közösségi irányelvek közvetlen 
alkalmazhatóságát, és ezen belül annak lehetőségét, hogy az azokban szereplő jogokra a 
magánszemélyek közvetlenül hivatkozhatnak a közhatalommal szemben, feltéve, hogy a 
szóban forgó jogi eszközök teljesítik a közvetlen hatás elvére vonatkozó általános 
követelményeket, beleértve azt, hogy a hivatkozott jogi rendelkezéseknek kellően világosnak, 
pontosnak és feltétel nélkülinek kell lenniük.
A spanyol bevándorlási főigazgatóság ezért útmutatásokat dolgozott ki annak biztosítása 
érdekében, hogy a felelős szervezeti egységek a fent említettek szempontjából 
végrehajthassák a más tagállamokban elismert, az irányelv értelmében a huzamos 
tartózkodáshoz való jogukat Spanyolországban gyakorolni kívánó harmadik országbeli 
állampolgárok ügyeivel kapcsolatban még átültetésre váró elemeket.

Spanyolország 2008. április 22-én azzal egészítette ki a válaszát, hogy benyújtotta az említett 
útmutatások egy példányát (2003/109/EK irányelvnek a huzamos tartózkodási engedéllyel 
rendelkező, harmadik országbeli állampolgárok jogállására történő közvetlen alkalmazásáról 
szóló, 2008. április 10-i DGI/SGR/04/2008 útmutatás).
A Bizottság megvizsgálta, hogy ezek az intézkedések megfelelnek-e Spanyolország arra 
irányuló kötelezettségeit, hogy a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyekről 
szóló 2003/109 irányelvre vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket fogadjanak el és 
jelentsenek be, és arra a következtetésre jutott, hogy ezek nem teljesülnek (nincs 
jogszabálytervezet; e tervezet Parlamenthez történő benyújtására vonatkozóan nincs időbeli 
ütemezés). A Bizottság véleménye ezért az volt, hogy Spanyolország nem teljesítette a 
Szerződés 228. cikke szerinti kötelezettségét, és 2008. szeptember 23-án a 228. cikk 
értelmében felszólító levelet küldött Spanyolországnak, amelyben 2 hónapos határidőt adott a 
válaszadásra. Spanyolország 2008. november 24-i válaszának fordítása folyamatban van, és 
ezt követően fogják elemezni, hogy a bejelentett intézkedésekkel Spanyolország teljesíti-e az 
említett irányelv átültetésével kapcsolatos kötelezettségeit.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. május 11.

2009. december 14-én a spanyol hatóságok értesítették a Bizottságot, hogy a Ley Orgánica 
2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social elfogadása és 
közzététele eredményeként az irányelv átültetése megvalósult. Ebből következően a Bizottság 
2010. március 18-án úgy határozott, hogy megszünteti az átültetést szolgáló intézkedések 
bejelentésének elmulasztásához kapcsolódó jogsértési eljárást.

Meg kell azt is jegyezni, hogy a 2003/109/EK irányelv 24. cikkével összhangban a Bizottság 
2011 elején jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz ezen irányelvnek a 
tagállamokban történő alkalmazásáról. A Bizottság e jelentése alapján eldönti, hogy milyen 
további lépések, többek között esetleges jogsértési eljárások szükségesek.


