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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0877/2007, ko Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de 
Navarra en España vārdā iesniedza (?) valstspiederīgais Anthony Harmattan, par 
to, ka Spānija nav transponējusi EK Direktīvu 2003/109

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu ieņemt nostāju jautājumā par Padomes 
Direktīvas 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie 
iedzīvotāji, transponēšanas ilgstošo atlikšanu Spānijā. Lūgumraksta iesniedzējs nosoda 
Spānijas valdības nepakļāvību, netransponējot iepriekš minēto direktīvu, lai tas bija jāizdara 
līdz 2006. gada 23. janvārim. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka transponēšanas neveikšana 
pārkāpj Spānijā ilgstoši dzīvojošo imigrantu tiesības, un uzskata, ka pret viņiem tiek vērsta 
diskriminācija salīdzinājumā ar imigrantiem, kas dzīvo citās ES dalībvalstīs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 15. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs AISSA (Asociacion Inmigrantes Sub-Saharianos de Navarra en 
Espana) vārdā sūdzas par to, ka Spānija līdz šim nav transponējusi ne Direktīvu 2003/109/EK 
par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji1, ne 
Direktīvu 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos2.
                                               
1 OV L 16, 23.01.2004., 44. lpp.

2 OV L 251, 3.10.2003., 12. lpp.
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Piemērojamie Kopienas tiesību akti:

Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīva 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, 
kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, dalībvalstīm bija jātransponē valsts tiesību 
aktos līdz 2006. gada 23. janvārim.

Spānija to līdz minētajam brīdim nebija veikusi un joprojām nav paziņojusi par jebkādiem 
transponēšanas pasākumiem. Tādēļ Komisija, ievērojot EK līguma 226. pantā noteikto parasto 
procedūru, uzsāka pārkāpuma procedūru pret Spāniju Eiropas Kopienu Tiesā.

Savā 2007. gada 15. novembra spriedumā (lietā C-59/07) Tiesa noraidīja Spānijas argumentus 
par to, ka tās pašreizējie tiesību akti ir adekvāti piemērojami attiecībā uz tiem trešo valstu 
pilsoņiem, kuri ir Spānijas pastāvīgie iedzīvotāji. Tagad Komisija meklē turpmāku 
informāciju par to, kā Spānija gatavojas ievērot atbilstību šim spriedumam (2008. gada 
23. janvāra vēstule ar 2 mēnešu termiņu Spānijas atbildei).

Lūgumraksta iesniedzējs 2008. gada 18. janvārī jau ir pieprasījis Komisijai informāciju par 
turpmākajiem pasākumiem pēc šī sprieduma. 2008. gada 6. februārī nosūtītajā atbildē viņš 
tika informēts par to, ka Komisija patlaban cenšas iegūt informāciju no Spānijas iestādēm 
attiecībā uz pasākumiem, ko tās veic, lai izpildītu Tiesas spriedumu.

Padomes 2003. gada 22. septembra Direktīva 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 
atkalapvienošanos dalībvalstīm bija jātransponē savos tiesību aktos līdz 2005. gada 3. 
oktobrim. Spānija ziņoja Komisijai, ka tā pilnībā transponējusi šo direktīvu savos tiesību 
aktos 2005. gada 20. oktobrī.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

Komisijas informācijas pieprasījumam, kas Spānijai vēstules veidā tika nosūtīts 2008. gada 
23. janvārī, par to, kā Spānija gatavojas izpildīt spriedumu lietā C-59/07, Spānijas iestādes 
2008. gada 19. marta vēstulē sniedza šādu atbildi:

a) Spānijas tiesību aktos šobrīd nav paredzēta ilgtermiņa uzturēšanās atļauja direktīvas 
noteikumu izpratnē. Tomēr Spānijas tiesību aktos Direktīvai analogā veidā ir paredzētas 
pastāvīgas uzturēšanās tiesības trešo valstu pilsoņiem. Transponēšanas veikšanai bija 
nepieciešams īpaši detalizēts pētījums, kā arī Konstitucionālā likuma 4/2000 vairāku 
noteikumu grozījumi attiecībā uz ārvalstnieku tiesībām un brīvībām Spānijā. Grozījumiem 
nepieciešama liela vienprātība, jo tiek skarti panti, ieskaitot 18. un 57. pantu, kas pēc būtības 
ir konstitucionāli. 

b) Spānija ir informēta, ka transponēšanas likuma neesības gadījumos Eiropas Kopienu Tiesa 
vairākos lēmumos ir atzinusi Kopienas direktīvu tiešu piemērojamību un, konkrētāk, iespēju, 
ka privātpersonas vis-à-vis ar valsts varu var pieprasīt šajās direktīvās nostiprināto tiesību 
piemērošanu, ja attiecīgie tiesiskie instrumenti atbilst tiešas piemērojamības principa 
vispārējām prasībām, ieskaitot prasību, ka piemērojamajam tiesību aktam ir jābūt pietiekami 
skaidram, precīzam un ar beznosacījuma raksturu. 
Tādēļ Spānijas Imigrācijas ģenerāldirektorāts ir sagatavojis noteikumu projektu, lai 
nodrošinātu, ka atbildīgie departamenti minētajos apstākļos var īstenot tos elementus, kuru 
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transponēšana vēl nav veikta, saistībā ar trešo valstu pilsoņiem, kuri par tādiem tiek atzīti citās 
dalībvalstīs un kuri saskaņā ar direktīvu Spānijā vēlas izmantot pastāvīgo iedzīvotāju tiesības.

2008. gada 22. aprīlī Spānija papildināja tās atbildi, iesniedzot minēto noteikumu kopiju 
(2008. gada 10. aprīļa Noteikumi DGI/SGR/04/2008 par Direktīvas 2003/109/EK par to trešo 
valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, piemērošanu). 
Komisija veica analīzi par to, vai šie pasākumi atbilst Spānijas saistībām pieņemt 
Direktīvas 2003/109/EK par pastāvīgajiem iedzīvotājiem īstenošanas instrumentus un ziņot 
par tiem, un secināja, ka tas tā nav (nav likumprojekta un nav šāda projekta nodošanas grafika 
Parlamentam). Tāpēc Komisija uzskatīja, ka Spānija nav izpildījusi tās saistības saskaņā ar 
EK līguma 228. pantu un 2008. gada 23. septembrī saskaņā ar šo pantu nosūtīja Spānijai 
oficiāla paziņojuma vēstuli, nosakot 2 mēnešu termiņu tās atbildei. 2008. gada 24. novembrī 
saņemtā Spānijas atbilde šobrīd tiek tulkota, un pēc tam tiks veikta tās analīze, lai noteiktu, 
vai ziņotie pasākumi atbilst Spānijas saistībām transponēt minēto direktīvu.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Spānijas iestādes 2009. gada 14. decembrī ziņoja Komisijai par transponēšanu, kas izriet no 
tā, ka pieņemts un publicēts 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. Tā rezultātā Komisija 2010. gada 18. martā nolēma izbeigt pārkāpuma 
procedūru saistībā ar to, ka nav paziņots par transponēšanas pasākumiem.

Jāpiebilst arī, ka saskaņā ar Direktīvas 2003/109/EK 24. pantu Komisija  2011. gada sākumā 
iesniegs ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā šī direktīva tiek piemērota 
dalībvalstīs. Balstoties uz šo ziņojumu, Komisija lems par to, kādi pasākumi turpmāk 
vajadzīgi, tostarp par iespējamām pārkāpumu procedūrām.


