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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1178/2009, którą złożył V.S. (Ukraina) w sprawie problemów
z uznaniem jego praw zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE dotyczącą statusu 
obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Ukrainy, który mieszkał w Hiszpanii przez 14 lat
i niedawno z przyczyn zawodowych przeprowadził się do Niemiec. Zgodnie z dyrektywą 
2003/109/WE powinien mieć prawo do swobodnego przeniesienia się wraz z rodziną do 
każdego państwa członkowskiego. Władze niemieckie nie uznają jego hiszpańskiej karty 
stałego pobytu – „permiso de residencia permanente” – za zgodną z postanowieniami 
dyrektywy 2003/109/WE, ponieważ ich zdaniem powinna ona nosić nazwę „permiso de larga 
duraciòn CE”. W związku z tym składający petycję musiał wystąpić o wizę umożliwiającą 
pracę i pobyt obywatelom państw trzecich, która jest ograniczona czasowo i nie uprawnia do 
sprowadzenia rodziny do Niemiec. Hiszpania ma trzyletnie opóźnienie we wdrażaniu 
unijnego prawodawstwa i w związku z tym składający petycję znalazł się w bardzo trudnej 
sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję jest obywatelem Ukrainy, który mieszkał w Hiszpanii przez 14 lat
i niedawno z przyczyn zawodowych przeprowadził się do Niemiec. Chciałby on, aby 
dołączyli do niego w Niemczech matka i brat, lecz hiszpańska karta stałego pobytu „permiso 
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de residencia permanente” nie jest uznawana przez władze Niemiec za zgodną z przepisami 
dyrektywy 2003/109/WE. W rezultacie składający petycję musiał złożyć wniosek o wizę 
umożliwiającą pracę i pobyt obywatelom państw trzecich, która nie uprawnia go do 
sprowadzenia rodziny. 

Władze Hiszpanii nie twierdziły, że składający petycję nie spełnia warunków wynikających
z dyrektywy 2003/109/WE i umożliwiających przyznanie statusu rezydenta 
długoterminowego (RD) w Hiszpanii. 

Hiszpania miała opóźnienie we wdrażaniu prawodawstwa UE, więc nie mogła wydać 
odpowiedniego zezwolenia zgodnego z dyrektywą dotyczącą statusu obywateli państw 
trzecich będących rezydentami długoterminowymi (RD) („residente de larga duracion CE”); 
Hiszpania wydaje natomiast „permiso de residencia permanente”, które zezwala rezydentom 
długoterminowym na mieszkanie w innych państwach członkowskich.

Z uwagi na brak zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego wydanego w Hiszpanii 
składający petycję złożył wniosek o (i otrzymał) tymczasowe krajowe zezwolenie na 
pobyt/pracę w Niemczech i nie może skorzystać z prawa do łączenia rodziny uznawanego
w przepisach dyrektywy 2003/109 w odniesieniu do rezydentów długoterminowych 
(art. 16 dyrektywy dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami 
długoterminowymi (RD): jeżeli rodzina już istniała w pierwszym państwie członkowskim, 
członkowie rodziny, którzy spełniają warunki określone w art. 4 dyrektywy o łączeniu rodzin 
2003/86/WE, są uprawnieni do towarzyszenia rezydentowi długoterminowemu w drugim 
państwie członkowskim)..

Przedmiotowymi członkami rodziny są jednak matka i młodszy brat składającego petycję 
(którzy nadal mieszkają w Hiszpanii). Art. 4 jest wiążący jedynie w odniesieniu do członków 
rodziny prokreacyjnej (małżonek/małoletnie dzieci) i podlega swobodzie uznania w wypadku 
innych członków rodziny (bezpośrednio spokrewnionych wstępnych, bez wzmianki
o braciach i siostrach), składający petycję nie miałby prawa do łączenia rodziny nawet jako 
posiadacz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, lecz ostateczna decyzja 
pozostaje w gestii właściwego państwa członkowskiego.

Wniosek

Hiszpania przyjęła niedawno ustawę transponującą tę i inne dyrektywy. Komisja skieruje do 
Hiszpanii pismo, zwracając się o potwierdzenie, że rzeczywiście wydaje się obecnie właściwe 
zezwolenia na wniosek spełniających warunki obywateli będących rezydentami 
długoterminowymi (RD) z państw trzecich.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W uzupełnieniu do komunikatu z dnia 25 marca 2010 Komisja informuje, że otrzymała do 
władz hiszpańskich zapewnienie, że Hiszpania rzeczywiście wydaje obecnie właściwe 
zezwolenia na wniosek spełniających warunki obywateli będących rezydentami 
długoterminowymi (RD) z państw trzecich.


