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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Italijos pilietis, kuris su žmona, sūnumi ir globojamu žmonos sūnumi 
nuolat gyvena Ispanijoje. Jis teigia, kad jo posūniui, kuris turi leidimą nuolat gyventi 
Ispanijoje, šalies valdžios institucijos nesuteikia teisės dirbti ir taip pažeidžia Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, ypač jos 23 straipsnį dėl gretutinių teisių, 
kuriame nustatyta, kad: „Neatsižvelgiant į pilietybę, Sąjungos piliečio šeimos nariai, kurie turi 
teisę gyventi arba nuolatinio gyvenimo teisę valstybėje narėje, turi teisę joje įsidarbinti arba 
savarankiškai dirbti.“ Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą įsikišti siekiant 
užtikrinti, kad Ispanijos valdžios institucijos laikytųsi galiojančių ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėjas, Italijos pilietis, kuris nuolat gyvena Ispanijoje, skundžiasi, kad jo 
išlaikomam 24 metų sūnui išduotame leidime nuolat gyventi Ispanijoje nurodyta, jog šioje 
valstybėje jo sūnus neturi leidimo dirbti. Peticijos pateikėjo manymu, šiuo apribojimu 
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prieštaraujama Direktyvai 2004/38/EB1.

EB steigimo sutarties 18 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi 
teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis šioje Sutartyje ir jai 
įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Atitinkami apribojimai ir 
sąlygos išdėstyti Direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje.

Pagal direktyvos 23 straipsnį ES piliečio šeimos nariai, turintys teisę (nuolat) gyventi 
valstybėje narėje, turi teisę joje įsidarbinti arba dirbti savarankiškai. Direktyvos 2 straipsnio 
2 dalies c punkte nustatyta, kad šioje direktyvoje šeimos nariai reiškia tiesioginiai palikuonys, 
kuriems nesukakę 21 metų amžiaus arba išlaikytiniai.

Siekdama laikytis Direktyvos 2004/38/EB nuostatų, 2007 m. vasario 16 d. Ispanija priėmė 
Karaliaus dekretą Nr. 240/2007 dėl Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų ELPA šalių 
piliečių teisės atvykti į Ispaniją, laisvai judėti ir nuolat gyventi joje.

Karaliaus dekreto 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmenys, kurie patenka į nutarimo 
dekreto taikymo sritį, išskyrus tiesiosios žemutinės giminystės linijos giminaičius, kurie turi 
daugiau kaip 21 metus ir yra priklausomi, ir aukštutinės giminystės linijos giminaičius, kurie 
yra priklausomi, kaip numatyta nutarimo 3 straipsnio 2 dalies d punkte, turi teisę įsidarbinti 
arba dirbti savarankiškai ir teikti paslaugas tomis pačiomis sąlygomis kaip Ispanijos piliečiai.

Komisija jau yra užregistravusi oficialų skundą numeriu 2008/4162, kuriame teigiama, kad 
Karaliaus dekreto 3 straipsnio 2 dalyje ES piliečių žemutinės giminystės linijos giminaičiams, 
kuriems daugiau kaip 21 metai ir yra išlaikytiniai, ir aukštutinės giminystės linijos 
giminaičiams, kurie yra išlaikytiniai, nėra numatoma teisė dirbti Ispanijoje.

Direktyvos 23 straipsnyje tokių apribojimų nėra nurodyta, ir teisė dirbti suteikiama visiems 
šeimos nariams. Atrodo, kad dėl nustatytų papildomų sąlygų naudotis EB teisėmis į Ispanijos 
nacionalinę teisę perkeltos nuostatos pasižymi griežtesniais apribojimais negu Bendrijos teisė.

Netrukus šis klausimas bus nagrinėjamas su Ispanijos valdžios institucijomis.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Komisija iškėlė šį klausimą Ispanijos valdžios institucijoms per dvišales derybas dėl 
Direktyvos 2004/38/EB perkėlimo į nacionalinę teisę. 

Šį klausimą galutinai išsprendė Ispanijos Aukščiausiasis Teismas (isp. Tribunal Supremo). Iš 
tikrųjų Aukščiausiasis Teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu, paskelbtu Ispanijos 
nacionaliniame oficialiajame leidinyje (BOE) 2010 m. lapkričio 3 d., panaikino kliūtį ES 
piliečių vyresniems kaip 21 metų išlaikytiniams palikuonims įsidarbinti arba verstis 
individualia veikla.“
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