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Betreft: Verzoekschrift 877/2007, ingediend door Anthony Harmattan (?), namens de 
"Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España", over het niet 
omzetten van Richtlijn 2003/109/EG door Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement zich uit te spreken over het feit dat de omzetting 
van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad betreffende de status van langdurig ingezeten 
onderdanen van derde landen, door Spanje voortdurend wordt uitgesteld. Indiener beschuldigt 
de Spaanse regering van het aannemen van een uitdagende houding in deze, omdat ze 
verzuimt de bovengenoemde richtlijn in Spaans recht om te zetten, terwijl dit al uiterlijk op 23 
januari 2006 had moeten gebeuren. Indiener stelt dat door het niet omzetten van deze richtlijn 
een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van immigranten die al langere tijd in Spanje 
woonachtig zijn en is van mening dat zij ten opzichte van langdurig ingezeten immigranten in 
andere EU-lidstaten worden gediscrimineerd. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008.

Indiener beklaagt zich er namens AISSA (Asociación Inmigrantes Sub-Saharianos de Navarra 
en España) over dat Spanje tot dusver Richtlijn 2003/109/EG1 betreffende de status van 
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen noch Richtlijn 2003/86/EG1 inzake het 
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recht op gezinshereniging heeft omgezet.
Toepasselijk Gemeenschapsrecht

Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van 
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen moest uiterlijk op 23 januari 2006 door de 
lidstaten zijn omgezet in nationale wetgeving.

Spanje heeft die datum niet gehaald en heeft nog steeds geen omzettingsmaatregelen 
bekendgemaakt. De Commissie heeft dan ook volgens de normale procedure in artikel 226 
EG een inbreukprocedure tegen Spanje in gang gezet bij het Hof van Justitie.

In het arrest van 15 november 2007 (zaak C-59/07) heeft het Hof het argument van Spanje 
afgewezen dat in de huidige wetgeving adequate regelgeving is vastgelegd met betrekking tot 
langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. De Commissie tracht momenteel nadere 
informatie te vergaren over de manier waarop Spanje ervoor wil zorgen dat regelgeving in 
overeenstemming komt met het arrest (brief van 23 januari 2008 met een termijn van twee 
maanden waarbinnen Spanje dient te reageren).

Indiener had reeds informatie van de Commissie gevraagd op 18 januari 2008 over de follow-
up van het arrest. Middels het schrijven van 6 februari 2008 is hem meegedeeld dat de 
Commissie momenteel informatie van de Spaanse autoriteiten tracht te verkrijgen over de 
manier waarop zij ervoor willen zorgen dat regelgeving strookt met het arrest.

Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 
gezinshereniging moest op 3 oktober 2005 door de lidstaten zijn omgezet in nationale 
wetgeving. Spanje heeft de Commissie meegedeeld dat die richtlijn met ingang van 20 
oktober 2005 was omgezet in nationale wetgeving. 

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009.

In aansluiting op het schrijven van 23 januari 2008, waarin de Commissie Spanje verzocht om 
informatie over de manier waarop Spanje zich wilde houden aan het arrest in de zaak C-
59/07, antwoordden de Spaanse autoriteiten als volgt schriftelijk op 19 maart 2008:

a) De Spaanse wetgeving bevat nog geen bepalingen met betrekking tot een 
verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, zoals is bedoeld in de richtlijn. In de Spaanse 
wetgeving is echter wel het permanente verblijf voor onderdanen van derde landen geregeld 
zoals in de richtlijn. Voor de omzetting was een uitzonderlijk gedetailleerd onderzoek vereist 
en moeten een aantal bepalingen van de Organieke Wet 4/2000 betreffende de rechten en 
vrijheden voor buitenlandse onderdanen in Spanje worden aangepast. Voor amendementen is 
een brede consensus vereist omdat deze van invloed zijn op bijvoorbeeld artikel 18 en 57, die 
een grondwettelijk karakter hebben. 

b) Spanje beseft dat bij het ontbreken van omzettingswetgeving het Europese Hof van Justitie 
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in talloze arresten heeft bevestigd dat de communautaire richtlijnen rechtstreeks van 
toepassing zijn en, concreter, dat privépersonen zich rechtstreeks kunnen beroepen op de 
hierin vastgelegde rechten ten aanzien van overheidsorganen, op voorwaarde dat de 
desbetreffende rechtsinstrumenten voldoen. Zo moet de rechtsbepaling waarop aanspraak 
wordt gemaakt, voldoende duidelijk, precies en onvoorwaardelijk zijn aan de algemene 
vereisten volgens het grondbeginsel van rechtstreekse werking. 
Het Spaanse directoraat-generaal voor immigratie heeft derhalve instructies opgesteld zodat 
de verantwoordelijke afdelingen, wat het bovenstaande betreft, nog niet omgezette onderdelen 
ten uitvoer kunnen leggen in gevallen waarbij onderdanen van derde landen in andere 
lidstaten worden erkend en in Spanje hun rechten als langdurig ingezetenen overeenkomstig 
de richtlijn willen uitoefenen.

Op 22 april 2008 vulde Spanje het antwoord aan met een kopie van voornoemde instructies 
(Instructie DGI/SGR/04/2008 op 10 april 2008 betreffende de directe toepassing van Richtlijn 
2003/109/EG op de status van onderdanen van derde landen die langdurig ingezetene zijn). 
De Commissie heeft geanalyseerd of deze maatregelen voldoen aan de verplichtingen van 
Spanje om uitvoeringsbepalingen goed te keuren en te publiceren ten behoeve van Richtlijn 
2003/109 inzake langdurig ingezetenen en heeft geconcludeerd dat dit niet het geval was 
(geen ontwerpwetgeving; geen tijdschema voor de indiening van dergelijke 
ontwerpwetgeving bij het parlement). Derhalve nam de Commissie het standpunt in dat 
Spanje niet voldeed aan de verplichting uit hoofde van artikel 228 van het Verdrag, waarna ze 
overeenkomstig artikel 228 een aanmaningsschrijven naar Spanje stuurde op 23 september 
2008. Hierop moest Spanje binnen twee maanden reageren.  Het antwoord van Spanje van 24 
november 2008 wordt momenteel vertaald, waarna de Commissie zal analyseren of de 
aangekondigde bepalingen voldoen aan de verplichting van Spanje om voornoemde richtlijn 
om te zetten.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Op 14 december 2009 hebben de Spaanse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van de 
omzetting welke voorvloeit uit de aanpassing en publicatie van de Organieke Wet 2/2009 van 
11 december 2009, een hervorming van de Organieke Wet 4/2000 van 11 januari 2000, 
betreffende de rechten en vrijheden voor buitenlandse onderdanen in Spanje en hun sociale 
integratie. Als gevolg daarvan heeft de Commissie op 18 maart 2010 besloten haar 
inbreukprocedure met betrekking tot de niet-mededeling van omzettingsmaatregelen af te 
sluiten.

Het moet ook vermeld worden dat de Commissie, in overeenstemming met artikel 24 van 
Richtlijn 2003/109/EG, haar verslag over de toepassing van deze richtlijn door de lidstaten 
begin 2011 zal voorleggen aan het Parlement en de Raad. Op basis van haar verslag zal de 
Commissie beslissen welke stappen verder genomen dienen te worden, zoals mogelijke 
inbreukprocedures.


