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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Petycji

13.6.2022

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0002/2019, którą złożyła Olga Deleżanowa (Bułgaria), w sprawie 
rzekomego braku wdrożenia dyrektywy 2003/109/WE przez Maltę

Petycja nr 0681/2019, którą złożyła Olga Deleżanowa (Bułgaria), w sprawie 
niewłaściwego stosowania na Malcie dyrektywy Rady 2003/109/WE dotyczącej 
dostępu do zatrudnienia

1. Streszczenie petycji nr 0002/2019

Składająca petycję twierdzi, że maltańska ustawa o nabywaniu nieruchomości przez 
nierezydentów jest dyskryminująca wobec obywateli państw trzecich, co stanowi naruszenie 
dyrektywy 2003/109/WE. Podkreśla, że w przeciwieństwie do obywateli UE lub ich 
małżonków obywatele państw trzecich, którzy mieszkają na Malcie od ponad pięciu lat i 
posiadają zezwolenie na pobyt długoterminowy, nie mogą nabywać nieruchomości.

Streszczenie petycji nr 0681/2019

Składająca petycję twierdzi, że na Malcie nieprawidłowo stosuje się dyrektywę Rady 
2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących 
rezydentami długoterminowymi oraz dyrektywę Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. 
w sprawie prawa do łączenia rodzin. Według składającej petycję władze maltańskie nie 
gwarantują rezydentom długoterminowym ani członkom ich rodzin równego, w porównaniu z 
pracownikami krajowymi, dostępu do zatrudnienia. Wymagają bowiem od nich składania 
wniosku o zezwolenie na pracę (employment licence), a roczny koszt takiego zezwolenia 
wynosi 58 EUR od każdego zatrudniającego ich pracodawcy.

2. Dopuszczalność
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Petycja nr 0002/2019 została uznana za dopuszczalną 5 kwietnia 2019 r. 

Petycja nr 0681/2019 została uznana za dopuszczalną 10 grudnia 2019 r. 

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu – dawny art. 
216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana 30 marca 2020 r.

Składająca petycję twierdzi, że na Malcie nieprawidłowo stosuje się dyrektywę 2003/109/WE 
dotyczącą statusu obywateli państw trzecich1 będących rezydentami długoterminowymi w 
odniesieniu do prawa rezydentów długoterminowych do równego traktowania z obywatelami 
danego państwa, jeśli chodzi o dostęp do nieruchomości (0002/2019) oraz dostęp do 
zatrudnienia (0681/2019).

0002/2019

Zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. f) dyrektywy rezydenci długoterminowi korzystają z równego 
traktowania w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostaw towarów i świadczenia usług 
udostępnianych powszechnie oraz do procedur uzyskiwania praw do lokali mieszkalnych. 
Należy uznać, że nabywanie nieruchomości wchodzi w zakres tego przepisu.

Jeśli chodzi o nabywanie nieruchomości, w maltańskiej ustawie o nabywaniu nieruchomości 
(przez nierezydentów) uznano, że wszyscy obywatele państw trzecich są „nierezydentami”. 
Ustawa dotyczy również rezydentów długoterminowych objętych zakresem dyrektywy Rady 
2003/109/WE. Z kolei obywateli Malty (oraz innych obywateli UE) uznaje się za 
„nierezydentów” jedynie wtedy, gdy nie mieszkali na Malcie przez nieprzerwany okres co 
najmniej pięciu lat w dowolnym momencie poprzedzającym datę nabycia nieruchomości. 
Zgodnie z ustawą „nierezydenci” (do których należą wszyscy obywatele państw trzecich, bez 
względu na długość pobytu na Malcie) nie mogą – co do zasady – nabywać nieruchomości na 
Malcie, jeśli nie otrzymają na to specjalnego pozwolenia na warunkach określonych w ustawie 
i zgodnie z przedstawionymi w niej procedurami.

W kwestii nabywania nieruchomości prawo maltańskie traktuje długoterminowych rezydentów 
inaczej niż obywateli Malty, choć nie powołuje się na odstępstwo przewidziane w art. 11 ust. 
2. Rezydentów długoterminowych uznaje się zawsze za „nierezydentów”, mimo że aby uzyskać 
status rezydenta długoterminowego muszą oni mieszkać na Malcie przez przynajmniej pięć lat 
(zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy), obywateli Malty natomiast, znajdujących się w takiej samej 
sytuacji (mieszkających na Malcie przez nieprzerwany okres co najmniej pięciu lat w 
dowolnym momencie poprzedzającym datę nabycia nieruchomości), uznaje się zawsze za 
„rezydentów”. Ta nierówność traktowania wydaje się być niezgodna z art. 11 ust. 1 lit. f) 
dyrektywy.

0681/2019

Zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy rezydenci długoterminowi powinni być traktowani na 
równi z obywatelami danego państwa w zakresie dostępu do zatrudnienia, w tym w odniesieniu 

1Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących 
rezydentami długoterminowymi, Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44–53.
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do warunków zatrudnienia oraz warunków pracy.

Maltańska ustawa imigracyjna (Cap217) stanowi, że obywatele państw trzecich legalnie 
zamieszkujący na Malcie, w tym rezydenci długoterminowi, muszą posiadać „zezwolenie na 
pracę” by móc wykonywać swój zawód lub znaleźć zatrudnienie. Zezwolenie jest ważne przez 
rok (odnawialne) i wydaje się je za opłatą w wysokości 58 EUR. Jako że obywatele Malty nie 
muszą posiadać zezwolenia na pracę, wynikająca z tego nierówność traktowania w stosunku 
do obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi wydaje się być 
niezgodna z art. 11 ust. 1 lit. a) dyrektywy.

Wniosek

Na podstawie powyższych informacji Komisja skontaktuje się z władzami Malty, aby 
zasięgnąć informacji o zastosowaniu dyrektywy Rady 2003/109/WE oraz podejmie stosowne 
działania, obejmujące – w razie potrzeby – wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana 6 stycznia 2022 r.

Kontekst

Po zapoznaniu się z petycją Komisja skontaktowała się z władzami Malty, aby zasięgnąć 
informacji o zastosowaniu dyrektywy Rady 2003/109/WE2 w odniesieniu do prawa rezydentów 
długoterminowych do równego traktowania z obywatelami danego państwa, jeśli chodzi o 
dostęp do nieruchomości.

Po uwagach Komisji Malta zmieniła ustawę o nieruchomościach (nabywanych przez 
nierezydentów) – umieściła obywateli państw trzecich będących rezydentami 
długoterminowymi na liście osób, które mogą nabywać nieruchomości na Malcie bez 
konieczności ubiegania się o specjalne pozwolenie.

Składająca petycję uważa, że powyższa zmiana nie jest w pełni zgodna z prawem UE, 
ponieważ:

1. rezydent długoterminowy nie może nabyć nieruchomości wspólnie z małżonkiem, który nie 
jest rezydentem długoterminowym; oraz

2. według autorki petycji nie jest jasne, czy obywatel państwa trzeciego będący rezydentem 
długoterminowym innego państwa członkowskiego, który następnie staje się rezydentem 
Malty, może od razu nabyć nieruchomość bez specjalnego pozwolenia, czy też musi 
legalnie mieszkać na Malcie przez nieprzerwany okres co najmniej pięciu lat.

Uwagi Komisji

Dyrektywa Rady 2003/109/WE nie określa praw małżonków rezydentów długoterminowych. 
Dlatego też fakt, że zgodnie z prawem maltańskim małżonków rezydentów długoterminowych 

2Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących 
rezydentami długoterminowymi, Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44–53.
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nie ma na liście osób, które mogą nabywać nieruchomości na Malcie bez konieczności 
ubiegania się o specjalne pozwolenie, nie stanowi naruszenia dyrektywy Rady 2003/109/WE.

Zgodnie z rozdziałem III dyrektywy Rady 2003/109/WE rezydent długoterminowy pierwszego 
państwa członkowskiego, który następnie zamieszkał w drugim państwie członkowskim, nie 
staje się rezydentem długoterminowym w tym drugim państwie. Może on uzyskać status 
rezydenta długoterminowego w drugim państwie członkowskim tylko wtedy, gdy spełni 
warunki określone w art. 23 tej dyrektywy, w tym wymóg dotyczący nieprzerwanego 
zamieszkiwania w drugim państwie przez okres pięciu lat. W związku z tym nie może od razu 
skorzystać z prawa do nabywania nieruchomości bez specjalnego pozwolenia.  

W tym względnie zmienione przepisy maltańskie są zgodne z art. 21 ust. 1 dyrektywy. Stanowi 
on, że rezydent długoterminowy pierwszego państwa członkowskiego, który otrzyma 
dokument pobytowy w drugim państwie członkowskim, powinien być traktowany na równi z 
obywatelami tego drugiego państwa członkowskiego. Ponieważ obywatele Malty, którzy chcą 
zakupić tam nieruchomość, muszą mieszkać w kraju przez nieprzerwany okres minimum pięciu 
lat, sytuacja mieszkających na Malcie rezydentów długoterminowych z innego państwa 
członkowskiego nie różni się w tej kwestii od sytuacji obywateli Malty. Zasada równego 
traktowania odnosi się do prawa do nabywania nieruchomości, które wykorzystywane są 
zarówno jako główne, jak i drugie miejsce zamieszkania. Prawo maltańskie jest zatem zgodne 
z protokołem nr 6 w sprawie nabywania „drugich domów” na Malcie3. Zgodnie z nim „Malta 
zapewni, że w żadnym wypadku obywatele Państw Członkowskich nie będą traktowani w 
sposób bardziej restrykcyjny niż obywatele państw trzecich”. 

Wniosek

W związku z powyższym Komisja uważa, że ustawa o nieruchomościach (nabywanych przez 
nierezydentów), zmieniona w marcu 2020 r., jest zgodna z dyrektywą Rady 2003/109/WE 
odniesieniu do prawa rezydentów długoterminowych z innego państwa członkowskiego, którzy 
zgodnie z rozdziałem III dyrektywy są rezydentami Malty, do równego traktowania z 
obywatelami tego państwa, jeśli chodzi o dostęp do nieruchomości.

5. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana 13 czerwca 2022 r.

W dodatkowych informacjach przekazanych przez Komisję Petycji w imieniu składającej 
petycję zawarto stwierdzenie, że wiele maltańskich programów mieszkaniowych, które 
wspierają obywateli Malty w zakupie domu lub jego naprawie, nie jest zgodnych z art. 11 
dyrektywy Rady 2003/109/WE4, w którym zapisano zasadę równego traktowania rezydentów 
długoterminowych i obywateli danego kraju.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 „rezydent długoterminowy korzysta z równego traktowania z 
obywatelami danego państwa pod względem: (…) (d) zabezpieczenia społecznego, pomocy 

3Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, 
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej i zmian w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej – 
protokół nr 6 w sprawie nabywania „drugich domów” na Malcie.
4 Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących 
rezydentami długoterminowymi, Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44–53.
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społecznej i ochrony socjalnej, określonych przez prawo krajowe; (…) (f) dostępu do towarów 
i usług oraz dostaw towarów i świadczenia usług udostępnianych powszechnie oraz do 
procedur uzyskania zakwaterowania”. Jednak zgodnie z art. 11 ust. 4 „Państwa Członkowskie 
mogą ograniczyć równe traktowanie w odniesieniu do pomocy społecznej i ochrony socjalnej 
do świadczeń podstawowych”.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-571/10 
Kamberaj5 art. 11 ust. 4 dyrektywy Rady 2003/109 należy rozumieć w ten sposób, że pozwala 
on państwom członkowskim na ograniczenie równości traktowania przysługującej osobom 
posiadającym status wynikający z dyrektywy 2003/109/WE, z wyłączeniem świadczeń pomocy 
społecznej lub ochrony socjalnej przyznawanych przez organy publiczne – czy to na poziomie 
krajowym, regionalnym, czy lokalnym – które przyczyniają się do zaspokojenia przez 
jednostkę elementarnych potrzeb, takich jak wyżywienie, mieszkanie lub zdrowie. Malta 
postanowiła skorzystać z tego odstępstwa i ograniczyć do świadczeń podstawowych równe 
traktowanie w odniesieniu do pomocy społecznej i ochrony socjalnej.

Jeśli chodzi o programy pomocy mieszkaniowej, o których mowa w petycji, z dostarczonych 
informacji wynika, że nie dotyczą one „elementarnych potrzeb” w rozumieniu orzecznictwa w 
sprawie Kamberaj. Umożliwiają one bowiem mieszkańcom zakup lub naprawę domu – a nie 
dotyczą dostępu do mieszkań. Z tego powodu nie można ich uznać za świadczenia podstawowe 
w rozumieniu art. 11 ust. 4, a państwa członkowskie mogą ograniczyć równe traktowanie w 
zakresie dostępu do tych programów.

Petycja nr 0681/2019

W dodatkowych informacjach przekazanych przez Komisję Petycji w imieniu składającej 
petycję zawarto stwierdzenie, że pracodawcy na Malcie nie mogą zatrudniać obywateli państw 
trzecich nieposiadających zezwolenia na pracę. Miałoby to stanowić naruszenie szeregu 
unijnych dyrektyw, w szczególności dyrektywy w sprawie niebieskiej karty6, dyrektywy o 
przeniesieniach wewnątrz przedsiębiorstw7 oraz dyrektywy w sprawie swobodnego 
przemieszczania się8.

Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja, przekazanymi przez władze maltańskie 
w kontekście postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
2020/21239, wydawanie zezwoleń na pracę na Malcie dla niektórych kategorii obywateli 
państw trzecich odbywa się w procedurze jednego wniosku o zezwolenie. Przyznawanie 
zezwoleń na pracę należy uznać za etap wewnętrzny w ramach tej procedury. Wydaje się to 

5Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka izba) z 24 kwietnia 2012 r., Servet Kamberaj 
przeciwko Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) i in., sprawa C-571/10.
6Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17–
29.
7Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i 
pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, Dz.U. L 157 z 27.5.2014, 
s. 1–22.
8Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, 
Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77–123.
9Wydział zezwoleń na pracę, przewodnik dla petentów, 
https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=26854

https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=26854
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zgodne zarówno z dyrektywą o przeniesieniach wewnątrz przedsiębiorstw [art. 11 ust. 5], jak i 
z dyrektywą w sprawie jednego zezwolenia10 (art. 4), która ma również zastosowanie w 
odniesieniu do wniosków o niebieską kartę UE na mocy dyrektywy Rady 2009/50/WE. 
Zgodnie z ustawodawstwem maltańskim ani rezydenci długoterminowi, ani obywatele UE i 
członkowie ich rodzin będący obywatelami państw trzecich nie potrzebują zezwolenia na pracę.

Wniosek
W związku z powyższym Komisja nie może stwierdzić naruszenia prawa UE na podstawie 
dodatkowych informacji dostarczonych przez składającą petycje.

10Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury 
jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa 
członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających 
legalnie w państwie członkowskim, Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 1–9.


