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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0877/2007 dėl Tarybos direktyvos 2003/109 neperkėlimo į Ispanijos
nacionalinę teisę, kurią pateikė Anthony Harmattan (?) Asociación Inmigrantes 
Sub-saharianos de Navarra en España vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento priimti poziciją dėl Ispanijos atidėliojimo 
perkelti į nacionalinę teisę Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, 
kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso. Peticijos pateikėjas smerkia atvirą Ispanijos 
vyriausybės, kuri neperkėlė nurodytos direktyvos į nacionalinę teisę, nors terminas buvo 
2006 m. sausio 23 d., nepaklusnumą. Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl tokio neperkėlimo 
pažeidžiamos Ispanijoje gyvenančių ilgalaikių imigrantų teisės, ir mano, kad jie yra 
diskriminuojami, palyginti su kitose ES valstybėse narėse gyvenančiais imigrantais.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 15 d. Komisijos buvo paprašyta pateikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gegužės 5 d.

„Peticijos pateikėjas AISSA vardu (isp. Asociacion Inmigrantes Sub-Saharianos de Navarra 
en Espana) skundžiasi, kad Ispanija iki šiol neperkėlė į nacionalinę teisę nei Direktyvos 
2003/109/EB1 dėl ilgalaikių gyventojų, nei Direktyvos 2003/86/EB2 dėl teisės į šeimos 
susijungimą.
                                               
1 OL L16, 2004 1 23, p. 44.

2 OL L251, 2003 2 31 p. 12.
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Taikytina Bendrijos teisė

2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie 
yra ilgalaikiai gyventojai, statuso valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2006 m. 
sausio 23 d.

Ispanija iki to laiko šios direktyvos neperkėlė ir vis dar nepranešė apie jokias perkėlimo 
priemones. Todėl Komisija, laikydamasi įprastinės EB sutarties 226 straipsnyje nustatytos 
procedūros, pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Ispaniją Teisingumo Teisme.

2007 m. lapkričio 15 d. sprendimu (byla C-59/07) Teismas atmetė Ispanijos argumentus, kad 
jos įstatymai atitinkamai reglamentuoja ilgalaikių trečiųjų valstybių piliečių gyvenimą šalyje. 
Šiuo metu Komisija siekia gauti daugiau informacijos apie tai, kaip Ispanija planuoja vykdyti 
sprendimą (2008 m. sausio 23 d. raštas, kuriame Ispanijai suteikiamas dviejų mėnesių 
terminas atsakyti).

Peticijos pateikėjas jau paprašė Komisijos pateikti informaciją dėl tolesnių veiksmų pagal šį 
sprendimą 2008 m. sausio 18 d. 2008 m. vasario 6 d. atsakyme jis buvo informuotas, kad 
Komisija šiuo metu siekia gauti informacijos iš Ispanijos valdžios institucijų dėl veiksmų, 
kurių šios imasi, kad įvykdytų Teismo sprendimą.

2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvą 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą 
valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2005 m. spalio 3 d. Ispanija pranešė 
Komisijai apie visišką šios direktyvos perkėlimą į savo nacionalinę teisę 2005 m. spalio 
20 d.“ 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Atsakydamos į 2008 m. sausio 23 d. rašte Ispanijai pateiktą Komisijos prašymą pateikti 
informaciją, kaip Ispanija ketina vykdyti sprendimą byloje C-59/07, 2008 m. kovo 19 d. rašte 
Ispanijos valdžios institucijos pateikė tokį atsakymą:

a) Šiuo metu Ispanijos įstatymuose nėra numatyta ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi šalyje, 
kaip nurodoma šioje direktyvoje. Tačiau Ispanijos įstatymuose numatytas trečiųjų valstybių 
piliečių ilgalaikis gyvenimas šalyje tokiu būdu, kuris yra analogiškas nustatytajam šioje 
direktyvoje. Norint perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę, reikia atlikti itin nuodugnų 
tyrimą ir iš dalies pakeisti daug 2004 m. Konstitucinio įstatymo nuostatų, susijusių su 
užsienio piliečių teisėmis ir laisvėmis Ispanijoje. Norint atlikti pakeitimus, reikia plataus 
bendro sutarimo, nes tokie pakeitimai turės įtakos ir konstitucinio pobūdžio straipsniams, tarp 
jų 18 ir 57 straipsniams. 

b) Ispanija supranta, kad, kai nėra jokio perkėlimo įstatymo, Europos Teisingumo Teismas 
daugybe sprendimų pripažino būtinybę tiesiogiai taikyti Bendrijos direktyvas ir konkrečiau 
galimybę, kad jose saugomas teises privatūs asmenys galėtų tiesiogiai taikyti prieš 
valstybinius įgaliojimus, su sąlyga, kad šios teisinės priemonės atitiktų bendruosius 
tiesioginio poveikio principo reikalavimus, įskaitant reikalavimą, kad taikoma teisinė nuostata 
turi būti aiški, tiksli ir besąlygiška. 
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Todėl Ispanijos Generalinė imigracijos direkcija parengė nurodymų projektą, siekdama 
užtikrinti, kad tais atvejais, kai kitose valstybėse narėse pripažinti trečiųjų valstybių piliečiai 
nori naudotis savo ilgalaikių gyventojų teisėmis pagal šią direktyvą, atsakingi departamentai 
galėtų įgyvendinti pirmiau nurodytais atžvilgiais tuos šios direktyvos aspektus, kurie dar turi 
būti perkelti į nacionalinę teisę.

2008 m. balandžio 22 d. Ispanija papildė savo atsakymą, pateikdama minėtų nurodymų 
egzempliorių (2008 m. balandžio 10 d. nurodymas DGI/SGR/04/2008 dėl tiesioginio 
Direktyvos 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, 
statuso taikymo). 
Komisija išnagrinėjo, ar šios priemonės atitinka Ispanijos įsipareigojimus priimti 
įgyvendinimo priemones dėl Direktyvos 2003/109/EB dėl ilgalaikių gyventojų ir apie jas 
informuoti, ir padarė išvadą, kad taip nėra (nebuvo įstatymo projekto, nebuvo tokio projekto 
pateikimo Parlamentui grafiko). Taigi Komisija priėmė poziciją, kad Ispanija nesilaiko savo 
įsipareigojimo pagal Sutarties 228 straipsnį ir 2008 m. rugsėjo 23 d. Ispanijai išsiuntė oficialų 
pranešimą pagal 228 straipsnį, suteikdama dviejų mėnesių terminą atsakyti. 2008 m. lapkričio 
24 d. iš Ispanijos gautas atsakymas šiuo metu yra verčiamas ir po to bus nagrinėjama, ar jame 
nurodytos priemonės atitinka Ispanijos įsipareigojimą perkelti minėtą direktyvą į nacionalinę 
teisę.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„2009 m. gruodžio 14 d. Ispanijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie perkėlimą į 
nacionalinę teisę, atliktą priėmus ir paskelbus 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. Tuo remdamasi 2010 m. kovo 18 d. Komisija 
nusprendė užbaigti pradėtą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, susijusią su perkėlimo į 
nacionalinę teisę priemonių nepaskelbimu.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 2011 m. pradžioje Komisija pateiks Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos taikymą valstybėse narėse pagal 
Direktyvos 2003/109EB 24 straipsnį. Remdamasi šia ataskaita, Komisija spręs, kokių tolesnių 
veiksmų reikia imtis, įskaitant galimas pažeidimo nagrinėjimo procedūras.“


