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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 401/2009, którą złożył Avram Simon (Niemcy), w sprawie rzekomej 
dyskryminacji ze względu na narodowość w Wielkiej Brytanii oraz 
naruszenia swobody przemieszczania się 

1. Streszczenie petycji

Autor petycji, który jest niemieckim emerytem mieszkającym w Wielkiej Brytanii, skarży się, 
że organizacja Your Homes Newcastle odrzuciła jego wniosek o mieszkanie komunalne. 
Organizacja ta utrzymuje, że autor petycji nie kwalifikuje się do otrzymania mieszkania, jakie 
ona oferuje, ponieważ jest on „osobą z zagranicy podlegającą kontroli imigracyjnej”. 
Składający petycję sprzeciwia się określaniu go tym mianem i utrzymuje, że jest ofiarą 
dyskryminacji ze względu na narodowość oraz że naruszono jego prawo do swobodnego 
przemieszczania się na terytorium UE. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję, niemiecki emeryt mieszkający w Wielkiej Brytanii, skarży się, że władze 
brytyjskie odrzuciły jego wniosek o mieszkanie socjalne, ponieważ nie przeszedł on testu 
stałego zamieszkania i nie może udowodnić swojego statusu pracownika. Składający petycję 
informuje, że jest dyskryminowany ze względu na narodowość, a jego prawo do swobodnego 
przemieszczania się w UE jest naruszane.

Art. 18 traktatu WE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem 
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ograniczeń i warunków ustanowionych w tym traktacie i środkach przyjętych w celu jego 
wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki można znaleźć w dyrektywie 2004/38/WE
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się
i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Jak stanowi art. 24 ust. 1 dyrektywy, z zastrzeżeniem specjalnych przepisów wyraźnie 
określonych w traktacie i prawodawstwie wtórnym wszyscy obywatele Unii zamieszkujący 
na podstawie niniejszej dyrektywy na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego są 
traktowani na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego w zakresie ustanowionym
w traktacie.

Dostęp do mieszkań socjalnych wchodzi w zakres traktatu i w tej dziedzinie nie powinno 
dochodzić do dyskryminacji ze względu na narodowość. Wymóg przejścia testu stałego 
zamieszkania jest warunkiem, który obywatele Wielkiej Brytanii mają większe szanse 
spełnić, a zatem wprowadza pośrednią dyskryminację ze względu na narodowość. Warunek 
taki może być uzasadniony jedynie wówczas, gdy bazuje na obiektywnych przesłankach 
niezwiązanych z narodowością odnośnych osób i jest proporcjonalny do uzasadnionych celów 
przepisów krajowych.

W celu dokonania oceny zgodności Ustawy o mieszkalnictwie z 1996 r. Komisja zwróciła się 
do władz brytyjskich o przekazanie uwag dotyczących testu stałego zamieszkania i jego 
zasadności.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednich komunikatach dotyczących tej petycji, 
Komisja zwróciła się do władz brytyjskich o przekazanie uwag dotyczących testu stałego 
zamieszkania i jego zasadności. 

W odpowiedzi z 16 czerwca 2011 r. władze brytyjskie opisały ramy prawne obowiązujące
w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii, określone grupy 
obywateli UE1 kwalifikują się do przydziału mieszkania socjalnego bez obowiązku stałego 
przebywania na terytorium Wielkiej Brytanii, więc będą się oni kwalifikować do otrzymania 
mieszkania socjalnego z chwilą wjazdu na terytorium tego państwa. 

Z drugiej strony mamy do czynienia z obywatelami Unii Europejskiej, których prawo do 
przebywania na terenie Wielkiej Brytanii zależy od posiadania wystarczających środków2,
a członkowie ich rodzin muszą mieć zwykłe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, by 
kwalifikować się do otrzymania pomocy.

W sprawie testu stałego zamieszkania, władze Wielkiej Brytanii stwierdziły, że pojęcie 
„stałego zamieszkania” nie jest zdefiniowane w brytyjskim ustawodawstwie, ale jest to 
faktyczny stan rzeczy, gdzie brane są pod uwagę specyficzne warunki danego przypadku. 

                                               
1 Pracownicy, samozatrudnieni, osoby zachowujące status pracownika, obywatele UE posiadający stałe 

miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii oraz członkowie rodzin wszystkich ww. grup 
obywateli UE.

2 Obywatele UE objęci art. 7 ust. 1 lit. b) lub c) dyrektywy 2004/38/WE.
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Test bierze pod uwagę fakty i charakter zamieszkania. W orzecznictwie brytyjskim stwierdza 
się, iż decydenci muszą brać pod uwagę takie czynniki jak ogólny charakter zamieszkania, 
powody przyjazdu i okres rzeczywistego zamieszkania. 

W sprawie mieszkań socjalnych władze brytyjskie potwierdziły, iż warunki testu stałego 
zamieszkania można zazwyczaj spełnić po 3 miesiącach zamieszkania, co świadczy
o wystarczającym związku i integracji z Wielką Brytanią. Ten test odnosi się także do 
obywateli Wielkiej Brytanii. Różnicę w traktowaniu obywateli brytyjskich (którzy zazwyczaj 
dysponują lepszymi warunkami, aby przejść test stałego zamieszkania) i obywateli Unii 
Europejskiej zdaniem władz brytyjskich można uzasadnić faktem, iż administracja stara się 
właściwie i sprawiedliwie rozdzielić ograniczoną sumę środków, tak aby osoby kwalifikujące 
się i mające pierwszeństwo mogły pozwolić sobie na stałe zamieszkanie.

Podsumowanie

Wniosek autora petycji o przyznanie mieszkania socjalnego został złożony zaledwie kilka 
tygodni po jego przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Po przeanalizowaniu tego przypadku 
Komisja nie stwierdziła uchybień w przestrzeganiu prawa Unii Europejskiej. 


