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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0401/2009, внесена от Avram Simon, с германско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация в Обединеното кралство на основата 
на национална принадлежност и възпрепятстване на свободата на движение 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е германски пенсионер, пребиваващ в Обединеното 
кралство, се оплаква от факта, че организацията „Your Homes Newcastle“ е отхвърлила 
заявлението му за кандидатстване за общинско жилище. „Your Homes“ твърди, че 
вносителят на петицията не отговаря на изискванията за жилищно настаняване, 
предлагано от организацията, тъй като смята, че той е „лице от чужбина и подлежи на 
имиграционен контрол“. Вносителят на петицията протестира срещу този статус и 
твърди, че е дискриминиран на основата на национална принадлежност и че е 
нарушено правото му на свободно движение в рамките на ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията, който е пенсионер с германско гражданство, пребиваващ в 
Обединеното кралство, се оплаква от факта, че органите на Обединеното кралство са 
отхвърлили заявлението му за кандидатстване за социално жилище на основание, че не 
е минал теста за постоянно пребиваване и не може да докаже статута си на работник. 
Вносителят се оплаква, че е дискриминиран на основата на национална принадлежност 
и че е нарушено правото му на свободно движение в рамките на ЕС.
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Член 18 от Договора за ЕО гласи, че всеки гражданин на Съюза има право свободно да 
се движи и да пребивава в рамките на територията на държавите-членки при спазване 
на ограниченията и условията, предвидени в същия договор, и на мерките, приети за 
неговото прилагане. Съответните ограничения и условия могат да бъдат намерени 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.

Както е предвидено в член 24, параграф 1 от директивата, при спазване на конкретните 
разпоредби, изрично предвидени в Договора и вторичното законодателство, всички 
граждани на Съюза, които пребивават на територията на приемащата държава-членка, 
се ползват с третиране, еднакво с третирането на гражданите на тази държава-членка в 
рамките на приложното поле на Договора.

Достъпът до социално жилище попада в приложното поле на Договора и не трябва да 
има дискриминация на основата на национална принадлежност. Изискването за 
преминаване на теста за постоянно пребиваване е условие, което е по-вероятно да бъде 
изпълнено от гражданите на Обединеното кралство, като по този начин се въвежда 
непряка дискриминация на основата на национална принадлежност. Такова условие би 
могло да бъде оправдано единствено ако се основава на обективни съображения 
независимо от националната принадлежност на засегнатите лица и пропорционално на 
законната цел на националните разпоредби.

За да направи оценка на съответствието на Housing Act 1996, Комисията поиска от 
органите на Обединеното кралство да представят своите съображения относно теста за 
постоянно пребиваване и неговото основание.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 декември 2011 г.

Съобразно посоченото в предходните й съобщения относно настоящата петиция, 
Комисията изиска  от органите на Обединеното кралство да представят своите 
съображения относно теста за постоянно пребиваване  (ТПП) и неговото основание. 

На 16 юни 2011 г. органите на Обединеното кралство отговориха и описаха 
приложимата правна рамка на Обединеното кралство. Съобразно приложимите 
правила, определени категории граждани на ЕС1 имат право на социално жилище, без 
да пребивават в Обединеното кралство, което означава, че ще имат това право веднага 
щом пристигнат в Обединеното кралство.

От друга страна, граждани на ЕС, чието право на пребиваване в Обединеното кралство 
зависи от притежаването на достатъчно средства2, и членовете на техните семейства 
трябва да имат постоянно пребиваване в Обединеното кралство, за да имат право на 
подпомагане.

                                               
1 Работници, самостоятелно заети лица, лица, запазващи статуса си на работници, граждани на ЕС с 

постоянно местопребиваване в Обединеното кралство и членове на семействата на всички изброени 
групи от граждани на ЕС.

2 Граждани на ЕС, попадащи в рамките на член 7, параграф 1, буква б) или в) от Директива 2004/38/ЕО.
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Във връзка с ТПП, органите на Обединеното кралство заявиха, че терминът „постоянно 
пребиваване” не е дефиниран в законодателството на Обединеното кралство, но се 
установява въз основата на всички обстоятелства на даден случай.  Тестът е 
съсредоточен върху фактите и естеството на пребиваването. Съдебната практика на 
Обединеното кралство е установила, че вземащите решение трябва да отчетат фактори 
като цялостния характер на пребиваването; причините за пристигане и 
продължителността на действителното пребиваване. 

Във връзка със социалните жилища, органите на Обединеното кралство потвърдиха, че 
ТПП обикновено може да се изпълни след 3 месеца на местопребиваване, което доказва 
достатъчна връзка и интеграция с държавата. ТПП се прилага и по отношение на 
нейните граждани. Разлики в третирането на граждани на Обединеното кралство (които 
са като цяло в по-голяма степен в състояние да изпълнят ТПП) и граждани на ЕС могат 
да се оправдаят според органите на Обединеното кралство, когато системата постига 
обоснованата цел за правилно и справедливо разпределяне на недостатъчни публични 
средства, които позволяват дом за лицата, които отговарят на съответните условия и 
имат достатъчна степен на приоритет.

Заключение

Заявлението на вносителя на петицията за социално жилище е подадено само няколко 
седмици след пристигането му в Обединеното кралство. След анализ на въпросния 
случай, Комисията не е установила нарушение на правото на ЕС.


