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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0877/2007, adresată de Anthony Harmattan (?), în numele Asociației 
imigranților subsaharieni din Navarra, Spania („Asociación Inmigrantes Sub-
saharianos de Navarra en España”), privind netranspunerea de către Spania a 
Directivei 2003/109/CE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să ia poziție față de amânarea prelungită a 
transpunerii în legislația spaniolă a Directivei 2003/109/CE a Consiliului privind statutul 
resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung. Petiționarul critică atitudinea de 
sfidare a guvernului spaniol care continuă să nu transpună directiva menționată, deși termenul 
a expirat la 23 ianuarie 2006. El susține că netranspunerea încalcă drepturile imigranților care 
locuiesc de multă vreme în Spania și consideră că aceștia sunt victimele unei discriminări în 
comparație cu imigranții care locuiesc în alte state membre UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

Petiționarul, în numele AISSA (Asociația imigranților subsaharieni din Navarra, Spania), 
reclamă faptul că până în prezent, Spania nu a transpus nici Directiva 2003/109/CE1 privind 
rezidenții pe termen lung, nici Directiva 2003/86/CE2 privind dreptul la reîntregirea familiei.
                                               
1 JO L16, 23.1.2004, p. 44

2 JO L251,3.10.2003, p.12
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Legislația comunitară aplicabilă

Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților 
țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung a trebuit să fie transpusă de către statele 
membre în legislația națională până la 23 ianuarie 2006.

Spania nu a transpus directiva până la acest termen și încă nu a notificat nicio măsură de 
transpunere. În consecință, Comisia, urmând procedura curentă de la articolul 226 CE, a 
inițiat proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Spaniei înaintea Curții de 
Justiție.

În hotărârea sa din 15 noiembrie 2007 (cauza C-59/07), Curtea a respins argumentele Spaniei 
potrivit cărora legislația existentă a acesteia a soluționat în mod adecvat rezidența pe termen 
lung a resortisanților țărilor terțe. Comisia solicită în prezent informații suplimentare asupra 
modului în care Spania intenționează să respecte hotărârea (scrisoarea din 23 ianuarie 2008 cu 
un termen de 2 luni pentru răspunsul Spaniei).

Petiționarul a solicitat deja informații Comisiei la 18 ianuarie 2008 privind cursul dat 
respectivei hotărâri. Prin răspunsul din 6 februarie 2008, acesta a fost informat că Comisia 
solicită în prezent informații din partea autorităților spaniole în privința măsurilor pe care 
acestea le adoptă pentru a respecta hotărârea Curții.

Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea 
familiei trebuia să fie transpusă de statele membre în legislația națională până la 3 octombrie 
2005. Spania a notificat Comisiei transpunerea integrală a directivei în legislația sa națională 
la 20 octombrie 2005.

4. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Ca urmare a solicitării de informații din partea Comisiei, prin scrisoarea adresată Spaniei din 
23 ianuarie 2008, cu privire la modul în care Spania intenționa să respecte hotărârea 
pronunțată în cauza C-59/07, autoritățile spaniole, au răspuns, prin scrisoarea din 19 martie 
2008, după cum urmează:

a) Legislația spaniolă nu prevede în prezent eliberarea unui permis de ședere pe termen lung 
în temeiul directivei. Legislația spaniolă prevede însă posibilitatea de a acorda resortisanților 
țărilor terțe reședință permanentă într-un mod care este similar dispozițiilor directivei.
Transpunerea necesită un studiu foarte detaliat, precum și modificarea unei serii de dispoziții 
ale Legii organice 4/2000 privind drepturile și libertățile resortisanților străini în Spania.
Modificările necesită un consens larg deoarece sunt afectate dispozițiile care includ articolele 
18 și 57, acestea având un caracter constituțional.

b) Spania este conștientă de faptul că, în lipsa unei legi de transpunere, Curtea Europeană de 
Justiție a recunoscut într-un număr mare de hotărâri caracterul direct aplicabil al directivelor 
comunitare, precum și, în mod concret, posibilitatea invocării directe în fața autorităților 
publice a drepturilor consacrate în acestea de către persoanele fizice, cu condiția ca 
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instrumentele legale respective să îndeplinească cerințele generale ale principiului efectului 
direct, inclusiv faptul ca dispoziția legală invocată să fie suficient de clară, precisă și 
necondiționată.
Direcția Generală pentru Imigrație din Spania a elaborat, prin urmare, instrucțiuni pentru a 
asigura faptul că departamentele responsabile pot pune în aplicare, în condițiile menționate 
mai sus, elementele respective, care urmează să fie transpuse și care privesc cazurile 
resortisanților țărilor terțe recunoscuți în alte state membre care doresc să își exercite în 
Spania drepturile în calitate de rezidenți pe termen lung în temeiul directivei.

La 22.4.2008, Spania și-a completat răspunsul prin furnizarea unei copii a așa-numitelor 
instrucțiuni (Instrucțiunea DGI/SGR/04/2008 din 10 aprilie 2008 cu privire la aplicarea 
directă a Directivei 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți 
pe termen lung). Comisia a examinat dacă măsurile respective respectă obligațiile care revin 
Spaniei de a adopta și de a notifica măsurile de transpunere a Directivei 2003/109 privind 
rezidenții pe termen lung și a ajuns la concluzia că acest lucru nu a avut loc (nu a existat 
niciun proiect de lege și niciun calendar pentru prezentarea unui astfel de proiect 
Parlamentului). În consecință, Comisia a considerat că Spania nu și-a respectat obligațiile care 
îi revin în temeiul articolului 228 din Tratat și a transmis Spaniei o scrisoare de notificare 
oficială în conformitate cu articolul 228, la 23 septembrie 2008, cu un termen de răspuns de 2 
luni. Răspunsul din partea Spaniei din 24 noiembrie 2008 se află în prezent în curs de 
traducere și urmează să fie ulterior examinat pentru a se constata dacă măsurile anunțate 
corespund obligației Spaniei de a transpune directiva în cauză.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 11 mai 2010

La 14 decembrie 2009, autorităţile spaniole au notificat Comisiei măsurile de executare care 
decurg din adoptarea şi publicarea 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.  În consecinţă, Comisia a decis la 18 martie 2010 să închidă 
procedura privind încălcarea dreptului comunitar referitoare la necomunicarea măsurilor de 
executare.

Ar trebui precizat, de asemenea, că, în conformitate cu articolul 24 din Directiva 
2003/109/CE, Comisia îşi va prezenta Parlamentului European şi Consiliului raportul privind 
aplicarea acestei directive în statele membre la începutul anului 2011. Pe baza raportului său, 
Comisia va decide ce acţiunile ulterioare sunt necesare, printre acestea figurând şi eventuale 
proceduri privind încălcarea dreptului comunitar.


