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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0900/2011, którą złożył Andreka Maftei (Rumunia) w sprawie 
domniemanej dyskryminacji wobec Rumunów w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Rumunii, który wraz z rodziną mieszka na stałe od 11 lat 
w Hiszpanii. Jest on zdania, że wznowienie okresu przejściowego jest przejawem 
dyskryminacji, gdyż dotyczy on tylko Rumunów. W tym kontekście składający petycję 
powołuje się na art. 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 Rady w sprawie swobodnego 
przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty. Składający petycję zastanawia się, jak 
rumuńscy imigranci będą kiedykolwiek w stanie spłaci zaciągnięte pożyczki, biorąc pod 
uwagę to, iż nie ma już pozwolenia na legalne zatrudnienie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Obowiązujące w UE przepisy w sprawie swobodnego przepływu pracowników nadają 
obywatelom UE prawo między innymi do poszukiwania zatrudnienia i podejmowania pracy 
w innym państwie członkowskim bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę. Jednak 
zgodnie z przepisami przejściowymi ustanowionymi w traktacie o przystąpieniu Bułgarii i 
Rumunii wspomniane prawo swobodnego dostępu do rynku pracy na mocy art. 1‒ 6 
rozporządzenia nr 492/20011może być ograniczone przez inne państwa członkowskie UE dla 

                                               
1 Skodyfikowane rozporządzenie nr 492/2011 uchyla i zastępuje rozporządzenie nr 
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obywateli Bułgarii i Rumunii podczas siedmioletniego okresu przejściowego, który trwa 
maksymalnie do dnia 31 grudnia 2013 r. Takie rozwiązania przejściowe stosowane były w 
przypadku większości rozszerzeń UE, a celem ich jest stopniowe wdrażanie przepisów UE w 
zakresie swobodnego przepływu pracowników, aby uniknąć zakłóceń na rynku pracy 
wywołanych przez nagły napływ pracowników. 

W owych przepisach przejściowych przewidziano też klauzulę ochronną: państwo 
członkowskie, które zaprzestało ograniczać dostęp do rynku pracy dla pracowników z 
Bułgarii i Rumunii przed końcem okresu 7-letniego i stosowało prawo UE w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników, może ponownie wprowadzić takie ograniczenia, jeżeli 
występują poważne zakłócenia na rynku pracy lub groźba takich zakłóceń. Hiszpania zniosła 
ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla pracowników bułgarskich i rumuńskich w dniu 1 
stycznia 2009 r., jednak w dniu 22 lipca 2011 r. skorzystała z klauzuli ochronnej w stosunku 
do pracowników z Rumunii. Decyzją 2011/503/UE z dnia 11 sierpnia 2011 r. 
Komisja1potwierdziła, że Hiszpania doświadcza poważnych zakłóceń na swoim rynku pracy i 
pod pewnymi warunkami zezwoliła temu państwu na czasowe zawieszenie stosowania art. 
1‒ 6 rozporządzenia nr 492/2011 w odniesieniu do pracowników rumuńskich do dnia 31 
grudnia 2012 r.

Choć oznacza to, że pracownicy z Rumunii traktowani są inaczej niż obywatele pozostałych 
państw UE, którzy nie potrzebują pozwolenia w celu podjęcia pracy w Hiszpanii, to odmienne 
traktowanie nie stanowi dyskryminacji ze względu na przynależność państwowa, co byłoby 
sprzeczne z prawem UE: w Traktacie UE2zakazuje się dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową bez uszczerbku dla wszelkich szczególnych postanowień 
traktatowych.  Przepisy przejściowe zawarte w traktacie o przystąpieniu (obejmujące też 
klauzulę ochronną), na mocy których wyraźnie zezwala się na stosowanie wymogu 
posiadania pozwolenia na pracę, stanowią takie szczególne postanowienia traktatowe.
Wreszcie ponowne wprowadzenie ograniczeń nie oznacza, że obywatele rumuńscy nie mogą 
już legalnie pracować w Hiszpanii, co sugeruje składający petycję. Oznacza to jedynie, że aby 
podjąć legalną pracę w Hiszpanii, obywatele rumuńscy muszą spełnić warunki określone w 
hiszpańskim prawie krajowym, tj. uzyskać pozwolenie na pracę. Wymóg ten nie ma nawet 
zastosowania wobec wszystkich obywateli rumuńskich, ponieważ zgodnie z decyzją Komisji 
ci obywatele rumuńscy, którzy w dniu 22 lipca 2011 r. byli już zatrudnieni w Hiszpanii bądź 
zarejestrowani jako osoby poszukujące pracy w tym kraju, nie muszą posiadać pozwolenia na 
pracę. 

Wniosek

Wbrew wyrażonej przez składającego petycję opinii czasowo obowiązujący wymóg 
posiadania przez obywateli Rumunii pozwolenia na pracę w Hiszpanii nie stanowi 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwowa.

                                                                                                                                                  
1612/68 z dnia 16 czerwca 2011 r.
1 Dz.U. L 207 z 12.8.2011, s. 22.
2 Art. 18 TFUE.
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