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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0118/2008, którą złożyła Janett Burton (Wielka Brytania) w sprawie 
wdrożenia dyrektywy 2003/109/WE dotyczącej statusu obywateli państw 
trzecich będących rezydentami długoterminowymi

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest pracodawcą obywatela kraju trzeciego, który pracował dla niej jako 
pracownik domowy i mieszkał na Cyprze przez ostatnie dziewięć lat. W odpowiedzi na jej 
wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt długoterminowy składająca petycję otrzymała pismo 
stwierdzające, że pracownik domowy będzie miał prawo do pobytu długoterminowego, kiedy 
wejdzie w życie odpowiednia ustawa. Ustawa weszła w życie, ale składająca petycję 
przeczytała w gazecie, że Sąd Najwyższy wydał decyzję, zgodnie z którą pracownicy domowi 
nie będą mieć prawa do pobytu długoterminowego. Składająca petycję uważa, że jest to 
lekceważenie jej praw jako obywatela europejskiego i pracodawcy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Składająca petycję złożyła wniosek o nadanie statusu rezydenta długoterminowego na Cyprze
w imieniu obywatela kraju trzeciego, który legalnie pracował dla niej przez ostatnie dziewięć 
lat na Cyprze, lecz status ten do tej pory (tj. do dnia złożenia petycji) nie został mu przyznany. 
Składająca petycję wyraża pogląd, że jest to lekceważenie jej praw jako pracodawcy.

Na mocy dyrektywy 2003/109/WE obywatel kraju trzeciego, który zamieszkiwał legalnie
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i nieprzerwanie na terytorium państwa członkowskiego przez okres pięciu lat, ma prawo po 
spełnieniu określonych warunków, takich jak posiadanie stałych i regularnych dochodów oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego, uzyskać status rezydenta długoterminowego w danym państwie 
członkowskim.

Art. 3 ust. 1 dyrektywy przewiduje, że ma ona zastosowanie do „obywateli państw trzecich 
legalnie zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego”. Na podstawie ust. 2 lit. e) 
tego artykułu wyklucza się z zakresu dyrektywy m.in. osoby, które „zamieszkują jedynie 
tymczasowo jako au pair lub pracownicy sezonowi, lub jako pracownicy oddelegowani przez 
usługodawcę do celów świadczenia usług transgranicznych, lub jako usługodawcy 
świadczący usługi transgraniczne, lub w przypadkach, w których ich zezwolenie na pobyt 
zostało formalnie ograniczone”.

Cypr zgłosił ustawę transponującą dyrektywę do prawa krajowego w lutym 2007 r. Art. 3
ust. 2 lit. e) dyrektywy został transponowany art. 18 lit. G pkt 2 ustawy o obywatelach 
zagranicznych i imigracji. Stanowi ona, że przepisy dotyczące przyznania statusu rezydenta 
długoterminowego „nie mają zastosowania wobec obywateli krajów trzecich, którzy (…) 
zamieszkują na obszarach kontrolowanych przez Rząd Republiki jedynie tymczasowo jako au 
pair lub pracownicy sezonowi, lub jako pracownicy oddelegowani przez usługodawcę do 
celów świadczenia usług transgranicznych, lub jako usługodawcy świadczący usługi 
transgraniczne, lub w przypadkach, w których ich zezwolenie na pobyt zostało formalnie 
ograniczone pod względem czasu jego obowiązywania”.

Cypryjski sąd najwyższy w wyroku wydanym w dniu 21 stycznia 2008 r. uznał, że sprawa 
pomocy domowej, która w 2000 r. legalnie wjechała na terytorium Cypru i której pozwolenie 
zostało odnowione do 2004 r. z adnotacją „ostateczne”, a następnie do 2006 r. z adnotacją 
„ostateczne – bez możliwości odnowienia”, i która w 2006 r. złożyła wniosek o wydanie 
pozwolenia na pobyt długoterminowy, wchodzi w zakres wyjątku w postaci „formalnego 
ograniczenia pod względem czasu jego obowiązywania” oraz oddalił odwołanie od decyzji 
władz o nieprzyznaniu statusu rezydenta długoterminowego.

W lipcu 2008 r. Komisja zwróciła się do władz cypryjskich o dostarczenie informacji 
dotyczących praktycznego stosowania wyżej wymienionych krajowych przepisów, w tym 
danych statystycznych dotyczących liczby wydanych „formalnie ograniczonych” pozwoleń, 
jak i liczby obywateli krajów trzecich, którym jak dotąd Cypr przyznał status rezydenta 
długoterminowego. Ponieważ odpowiedź otrzymana w październiku 2008 r. przyczyniła się 
do powstania dodatkowych pytań, w dniu 20 stycznia 2009 r. do władz cypryjskich 
skierowany został nowy wniosek o udzielenie dodatkowych informacji z dwumiesięcznym 
terminem odpowiedzi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Zważywszy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła odpowiedź Cypru na wniosek Komisji 
Europejskiej z dnia 20 stycznia 2009 r., dnia 10 czerwca skierowano oficjalne upomnienie, 
zwracając się do Cypru, aby bezzwłocznie zajął się przedmiotową sprawą. Dnia 26 czerwca 
2009 r. władze Cypru przekazały dodatkowe informacje. 
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W swoich odpowiedziach władze Cypru dostarczyły następujące informacje statystyczne 
(stan na październik 2008 r.):
- Liczba udzielonych zezwoleń „formalnie ograniczonych”: 33 543 (z całkowitej liczby 
58 131 zezwoleń), 
- Czas pobytu posiadaczy zezwoleń: 21% posiadaczy zezwoleń (12 207) mieszkało na 
Cyprze przez co najmniej 5 lat; 12% z nich (1468) zostało rzekomo wyłączonych z ubiegania 
się o status rezydenta długoterminowego na podstawie wspomnianego wyżej orzeczenia sądu, 
między innymi dlatego, że są oni zatrudnieni jako pomoce domowe i posiadają tymczasowe 
zezwolenia na pobyt,
- Liczba obywateli państw trzecich, którym Cypr udzielił statusu rezydenta 
długoterminowego: 9 osób.

Według Komisji Europejskiej ustawodawstwo krajowe, które wyklucza ze swojego zakresu 
zezwolenia na czas określony, jest niezgodne z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. e) dyrektywy 
2003/109/WE. Jednak krajowa praktyka przedłużania takich zezwoleń tymczasowych ponad 
okres pięciu lat byłaby problematyczna. Istotnie, celem tych przepisów nie jest zezwalanie na 
wielokrotne przedłużanie ważności pozwoleń na pobyt udzielanych na okres krótszy niż pięć 
lat, a przez to odbieranie obywatelom państw trzecich prawa do statusu rezydenta 
długoterminowego pomimo legalnego i nieprzerwanego pobytu przekraczającego pięć lat. 

Władze Cypru poinformowały Komisję Europejską, że kategorii osób wchodzących w skład 
wspomnianych 12% bardzo rzadko przedłuża się pozwolenie na pobyt ponad okres pięciu lat
i czyni się tak jedynie z konkretnych powodów związanych z sytuacją osobistą, na przykład
z przyczyn medycznych lub rodzinnych.


