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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0709/2009, внесена от Pablo Vicente Salinas, с италианско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация, свързана с 
правото на пребиваване на доведения му син

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е с италианско гражданство, но живее постоянно в Испания 
заедно със съпругата си, техния син и сина на съпругата му, за когото той се грижи.  
Вносителят твърди, че отказвайки да предоставят право на работа на доведения му син, 
при условие че той притежава разрешително за пребиваване в Испания, испанските 
власти нарушават Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета 
относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат 
и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, и по-специално член 23 
от нея, отнасящ се до сродните права, в който е посочено, че „Независимо от 
националността си, членовете на семейството на гражданин на Съюза, които 
притежават право на пребиваване или право на постоянно пребиваване в държава-
членка, имат право да извършват дейност срещу възнаграждение като заети или 
самостоятелно заети лица”. Поради това вносителят на петицията моли Европейския 
парламент да се намеси, за да се гарантира, че испанските органи спазват изискванията 
на действащото законодателство на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 Септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 Декември 2009 г.
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"Вносителят на петицията, с италианско гражданство, пребиваващ постоянно в 
Испания, се оплаква, че в картата за пребиваване в Испания, издадена на 24-годишния 
му син на издръжка, се посочва, че не е разрешено да работи в Испания. Вносителят 
счита, че това ограничение противоречи на Директива 2004/38/EО1.

Член 18 от Договора за ЕО предвижда, че всеки гражданин на Съюза има право на 
свободно движение и пребиваване в рамките на територията на държавите-членки, при 
спазване на ограниченията и условията, предвидени в настоящия договор, и на мерките, 
приети за неговото осъществяване. Съответните ограничения и условия са посочени в 
Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки.

Съгласно член 23 от директивата, членовете на семейството на гражданин на Съюза, 
които притежават право на пребиваване или право на постоянно пребиваване в 
държава-членка, имат право да извършват дейност срещу възнаграждение като заети 
или самостоятелно заети лица. Член 2, параграф 2, точка в) от директивата гласи, че за 
целите на директивата „член на семейство“ означава преки наследници, които са на 
възраст под 21 години или които са лица на издръжка.

За да спази Директива 2004/38/ЕО, Испания е въвела в сила Кралски указ № 240/2007 
от 16 февруари относно влизането, свободното движение и пребиваване в Испания на 
граждани на държавите-членки на Европейския съюз и държавите от Европейската 
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

По силата на член 3, параграф 2 от кралския указ, лицата, които попадат в приложното 
поле на указа с изключение на преки наследници, които са на възраст над 21 години 
или които са лица на издръжка и роднини по низходяща линия на издръжка, както е 
посочено в член 2, буква г) от указа имат право да извършват дейност срещу 
възнаграждение като заети или самостоятелно заети лица и да предоставят услуги при 
същите условия като испански граждани.

Комисията вече е регистрирала официална жалба под номер 2008/4162, в която се 
твърди, че член 3, параграф 2 от кралския указ изключва преките наследници на 
издръжка, които са на възраст над 21 години и роднини по низходяща линия на 
издръжка от правото на работа в Испания.

Член 23 от директивата не посочва никакви подобни ограничения и предоставя правото 
на работа на всички членове на семейството. Транспонирането от испанска страна 
изглежда по-рестриктивно от законодателството на Общността, като добавя 
допълнителни условия за упражняване правата на ЕО.

В най-скоро време този въпрос ще бъде повдигнат пред испанските органи.

4. Отговор на Комисията, получен на 13 Януари 2011 г.
                                               
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 

година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да 
се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, OВ L 158 
от 30 април 2004 г., стр. 77.
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"Комисията повдигна въпроса пред испанските органи в хода на двустранните 
преговори във връзка с транспонирането на Директива 2004/38/ЕО. 

Въпросът е решен окончателно от Върховния съд на Испания ("Tribunal Supremo"). 
Действително, с решение от 1 юни 2010 г., публикувано в Държавен вестник (BOE) на 3 
ноември 2010 г., Върховният съд на Испания анулира пречката за упражняване на 
заетост или самостоятелна заетост за роднини по низходяща линия - на издръжка и на 
възраст над 21 години, на граждани на ЕС."О


