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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0877/2007, którą złożył Anthony Harmattan (?), w imieniu Asociación 
Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra (Hiszpania), w sprawie 
niedokonania transpozycji dyrektywy 2003/109/WE przez Hiszpanię

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w kwestii 
ciągłego odkładania przez Hiszpanię transpozycji dyrektywy Rady 2003/109/WE dotyczącej 
statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi. Potępia on 
nieprzestrzeganie przepisów przez rząd hiszpański, który nie dokonał transpozycji rzeczonej
dyrektywy, mimo że termin upłynął w dniu 23 stycznia 2006 r. Składający petycję twierdzi, 
że niedokonanie transpozycji narusza prawa imigrantów będących rezydentami 
długoterminowymi w Hiszpanii. Uważa on, że osoby te są dyskryminowane w porównaniu 
z imigrantami mieszkającymi w innych państwach członkowskich UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lutego 2008 r. Zwrócono się do Komisji o
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

Składający petycję, w imieniu stowarzyszenia AISSA (Asociacion Inmigrantes Sub-
Saharianos de Navarra), twierdzi, że jak dotąd Hiszpania nie dokonała ani transpozycji 
dyrektywy 2003/109/WE w sprawie rezydentów długoterminowych1, ani transpozycji 
dyrektywy 2003/86/WE w sprawie łączenia rodzin2. 

                                               
1 Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44.
2 Dz.U. L 251 z 3.10.2003, s. 12.
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Prawo wspólnotowe mające zastosowanie w przedmiotowym przypadku

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli 
państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi powinna była zostać 
transponowana do prawa krajowego do dnia 23 stycznia 2006 r.

Do dnia dzisiejszego Hiszpania nie poinformowała o podjęciu środków w celu dokonania tej 
transpozycji. Dlatego Komisja Europejska, działając w zgodzie z normalną procedurą 
ustanowioną w art. 226 WE, wszczęła przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowanie 
przeciwko Hiszpanii w sprawie naruszenia przepisów prawa.

W orzeczeniu z dnia 15 listopada 2007 r. (sprawa C-59/07) Trybunał odrzucił argumenty 
Hiszpanii, jakoby jej aktualne prawo adekwatnie rozstrzygało kwestię obywateli państw 
trzecich będących rezydentami długoterminowymi. Obecnie Komisja Europejska dąży do 
uzyskania dalszych informacji na temat sposobów, w jakie Hiszpania zamierza dostosować 
się do orzeczenia (dnia 23 stycznia 2008 r. skierowano do Hiszpanii pismo, na które powinna 
udzielić odpowiedzi w ciągu 2 miesięcy).

Dnia 18 stycznia 2008 r. składający petycję zwrócił się do Komisji Europejskiej 
o przekazanie informacji na temat działań podjętych w następstwie tego orzeczenia. 
W odpowiedzi udzielonej dnia 6 lutego 2008 r. poinformowano go, że obecnie Komisja 
Europejska dąży do uzyskania od hiszpańskich organów informacji na temat środków, jakie 
podejmują one w celu dostosowania się do orzeczenia Trybunału.

Dyrektywa 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin 
powinna była zostać transponowana przez państwa członkowskie do prawa krajowego do dnia 
3 października 2005 r. Dnia 20 października 2005 r. Hiszpania powiadomiła Komisję 
Europejską o dokonaniu pełnej transpozycji tej dyrektywy do swojego prawa krajowego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 stycznia 2008 r., w którym Komisja zwróciła się do 
Hiszpanii o udzielenie informacji odnośnie do sposobu, w jaki Hiszpania zamierza 
dostosować się do wyroku w sprawie C-59/07, władze hiszpańskie w piśmie z dnia 19 marca 
2008 r. udzieliły następującej odpowiedzi:

a) Prawo hiszpańskie nie przewiduje obecnie zezwolenia na pobyt długoterminowy
w rozumieniu dyrektywy, jednak w sposób analogiczny do dyrektywy przewiduje zezwolenia 
na pobyt długoterminowy dla obywateli państw trzecich. Transpozycja wymagała niezwykle 
szczegółowego opracowania i zmiany szeregu przepisów ustawy organicznej nr 4/2000
w sprawie praw i swobód cudzoziemców w Hiszpanii. Zmiany te wymagają powszechnego
konsensu, ponieważ dotyczą artykułów, w tym art. 18 i 57, które mają charakter 
konstytucyjny. 

b) Hiszpania jest świadoma, że ze względu na brak jakiegokolwiek prawa transponującego 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał w wielu wyrokach bezpośrednie stosowanie 
dyrektyw wspólnotowych, a ściślej – możliwość bezpośredniego powoływania się osób
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prywatnych na prawa w nich zagwarantowane w kontaktach z władzami publicznymi, pod 
warunkiem, że instrumenty prawne, których to dotyczy, spełniają ogólne wymogi zasady 
skutku bezpośredniego; przepis prawny zaś, na który dana osoba się powołuje, musi być 
wystarczająco jasny, szczegółowy i bezwarunkowy.

Hiszpańska Dyrekcja Generalna ds. Imigracji przygotowała więc instrukcje, aby upewnić się, 
że właściwe departamenty będą mogły wdrożyć, na wyżej wspomnianych warunkach, te 
elementy, które jeszcze nie zostały transponowane, dotyczące przypadków obywateli państw 
trzecich w innych państwach członkowskich, którzy pragną realizować w Hiszpanii swoje 
prawo do bycia rezydentami długoterminowymi na mocy przedmiotowej dyrektywy.

Dnia 22 kwietnia 2008 r. Hiszpania uzupełniła swoją odpowiedź poprzez dostarczenie
egzemplarza instrukcji (instrukcja DGI/SGR/04/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. dotycząca 
bezpośredniego stosowania dyrektywy 2003/109/WE w odniesieniu do statusu obywateli 
państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi). 

Komisja zbadała, czy środki te odpowiadają zobowiązaniom Hiszpanii w zakresie 
przyjmowania środków wykonawczych dla dyrektywy 2003/109 w sprawie rezydentów 
długoterminowych i powiadamiania o nich i doszła do wniosku, że tak nie jest (brak projektu 
ustawy i harmonogramu przedstawienia takiego projektu parlamentowi). Komisja stwierdziła 
więc, że Hiszpania nie wypełniła swoich zobowiązań wynikających z art. 228 Traktatu 
i w dniu 23 września 2008 r. przesłała Hiszpanii wezwanie do usunięcia uchybienia na mocy 
art. 228, wyznaczając dwumiesięczny termin na odpowiedź. Odpowiedź Hiszpanii z dnia 
24 listopada 2008 r. jest obecnie tłumaczona i zostanie zbadana pod kątem tego, czy 
zapowiedziane środki spełniają zobowiązania Hiszpanii w zakresie transpozycji 
przedmiotowej dyrektywy.

5. Kolejna odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 11 maja 2010 r.

W dniu 14 grudnia 2009 r. władze hiszpańskie poinformowały Komisję, że transpozycji
dokonano wraz z przyjęciem i publikacją ustawy 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. W związku z tym w dniu 18 marca 2010 r. 
Komisja postanowiła zamknąć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w związku z brakiem informacji o środkach transpozycji.

Należy również zauważyć, ze zgodnie z art. 24 dyrektywy 2003/109/WE na początku 
2011 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania wymienionej dyrektywy w państwach członkowskich. Na 
podstawie sprawozdania Komisja podejmie decyzję o potrzebie ewentualnych 
dalszych działań, w tym o wszczęciu ewentualnych postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 


