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Subiect: Petiția nr. 0002/2019, adresată de Olga Delejanova, de cetățenie bulgară, 
privind presupusa nepunere în aplicare a Directivei 2003/109/CE de Malta

Petiția nr. 0681/2019, adresată de Olga Delejanova, de cetățenie bulgară, 
privind punerea incorectă în aplicare, în Malta, a Directivei 2003/109/CE a 
Consiliului în ceea ce privește accesul la piața muncii

1. Rezumatul petiției nr. 0002/2019

Petiționara susține că dreptul maltez privind achiziționarea de bunuri imobile de către 
nerezidenți este discriminatoriu față de resortisanții țărilor terțe, reprezentând o încălcare a 
Directivei 2003/109/CE. Aceasta subliniază faptul că, spre deosebire de cetățenii UE sau de 
soții sau soțiile lor, resortisanții unor țări terțe care au locuit în Malta mai mult de 5 ani și sunt 
titulari ai unui permis de ședere pe termen lung nu au posibilitatea de a achiziționa bunuri 
imobile.

Rezumatul petiției nr. 0681/2019

Petiționara susține că Malta nu pune corect în aplicare nici Directiva 2003/109/CE a Consiliului 
din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen 
lung și nici Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la 
reîntregirea familiei. Conform petiționarei, spre deosebire de lucrătorii care sunt resortisanți 
naționali, rezidenților pe termen lung sau membrilor familiilor lor nu le este garantat același 
acces la piața muncii de către autoritățile malteze, întrucât aceștia sunt obligați să ceară un 
permis de muncă (Employment Licence) care costă 58 de euro/an/angajator implicat.

2. Admisibilitate
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Petiția nr. 0002/2019 declarată admisibilă la 5 aprilie 2019. 

Petiția nr. 0681/2019 declarată admisibilă la 10 decembrie 2019. 

Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură] [fostul articol 216 alineatul (6)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 martie 2020

Potrivit petiționarei, Malta nu pune în aplicare în mod corespunzător Directiva 2003/109/CE 
privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung1 în ceea ce privește 
dreptul acestora la egalitate de tratament cu resortisanții naționali din punctul de vedere al 
accesului la un bun imobil (0002/2019) și la un loc de muncă (0681/2019).

0002/2019

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (f) din directivă, rezidenții pe termen lung 
beneficiază de egalitate de tratament în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea 
de bunuri și servicii publice, precum și accesul la procedurile de acordare a unei locuințe. 
Achiziționarea de bunuri imobile ar trebui să fie considerată ca făcând obiectul acestei 
dispoziții.

Legea malteză privind bunurile imobile (achiziționarea de către nerezidenți) consideră toți 
resortisanții țărilor terțe ca fiind „nerezidenți” în contextul achiziționării de bunuri imobile în 
Malta. Aceasta include, de asemenea, rezidenții pe termen lung care intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2003/109/CE a Consiliului. În schimb, cetățenii maltezi (și alți resortisanți 
ai UE) sunt considerați „nerezidenți” numai în cazul în care nu au avut reședința în Malta pentru 
o perioadă neîntreruptă de cel puțin 5 ani în orice moment înainte de data achiziției. În 
conformitate cu această lege, „nerezidenții” (printre care se numără toți resortisanții țărilor terțe, 
indiferent de numărul de ani în care aceștia și-au avut reședința în Malta) nu sunt, în principiu, 
autorizați să achiziționeze bunuri imobile în Malta, cu excepția cazului în care li se acordă un 
permis special, în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute de lege.

Legislația malteză îi tratează pe resortisanții țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung în 
mod diferit față de resortisanții maltezi în ceea ce privește dobândirea acestor proprietăți, fără 
a se baza pe derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2). Rezidenții pe termen lung sunt 
întotdeauna considerați „nerezidenți”, chiar dacă ei trebuie să fi avut reședința în Malta timp de 
cel puțin 5 ani înainte de a obține statutul de rezident pe termen lung [în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (1) din directivă], în timp ce resortisanții maltezi care se află în aceeași 
situație (având reședința în Malta pe o perioadă minimă neîntreruptă de 5 ani în orice moment 
înainte de data achiziției) sunt considerați întotdeauna „rezidenți”. Această inegalitate de 
tratament nu pare să fie în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (f) din directivă.

0681/2019

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) din directivă, rezidenții pe termen lung 
beneficiază de egalitate de tratament în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, inclusiv 

1 Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung, JO L 16, 23.1.2004, pp. 44-53.
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condițiile de încadrare în muncă și condițiile de muncă.

Legea malteză privind imigrația (capitolul 217) prevede că resortisanții țărilor terțe care 
locuiesc în mod legal în Malta, inclusiv rezidenții pe termen lung, au nevoie de un „permis de 
muncă” pentru a exercita o profesie sau a avea o ocupație. Aceste permise au o durată de 
valabilitate de un an (cu posibilitate de reînnoire) și fac obiectul unei taxe de 58 EUR. Având 
în vedere că resortisanții maltezi nu au nevoie de un astfel de permis pentru a avea acces la un 
loc de muncă, această inegalitate de tratament în raport cu resortisanții țărilor terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung nu pare să fie în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) din 
directivă.

Concluzie

Pe baza informațiilor de mai sus, Comisia va contacta autoritățile malteze pentru a solicita 
informații cu privire la aplicarea Directivei 2003/109/CE a Consiliului și ar putea lua, ulterior, 
măsurile corespunzătoare, inclusiv, dacă este necesar, inițierea unei proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 6 ianuarie 2022

Context

În urma analizei petiției, Comisia a contactat autoritățile malteze pentru a solicita informații cu 
privire la aplicarea Directivei 2003/109/CE a Consiliului2 în ceea ce privește dreptul 
rezidenților pe termen lung de a beneficia de același tratament ca resortisanții maltezi în ceea 
ce privește accesul la bunuri imobile.

În urma observațiilor Comisiei, Malta a modificat Legea privind bunurile imobile 
(achiziționarea de către nerezidenți) prin includerea resortisanților țărilor terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung pe lista persoanelor autorizate să achiziționeze bunuri imobile în Malta 
fără a fi necesar să solicite un permis special.

Petiționara consideră că modificarea menționată mai sus nu respectă pe deplin legislația UE, 
întrucât:

1. un rezident pe termen lung nu poate să cumpere proprietăți în comun cu soțul sau soția sa 
care nu este rezident pe termen lung și

2. nu este clar, potrivit petiționarei, dacă un resortisant al unei țări terțe care este rezident pe 
termen lung într-un alt stat membru, care ulterior devine rezident în Malta, ar beneficia 
imediat de posibilitatea de a achiziționa bunuri imobile fără un permis special sau dacă ar 
trebui să fi locuit legal în Malta pentru o perioadă minimă neîntreruptă de cinci ani.

Observațiile Comisiei

Directiva 2003/109/CE a Consiliului nu stabilește norme privind drepturile soților sau soțiilor 

2 Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung, JO L 16, 23.1.2004, pp. 44–53.
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rezidenților pe termen lung. Prin urmare, faptul că legislația malteză nu include soții sau soțiile 
rezidenților pe termen lung pe lista persoanelor cărora li se permite să achiziționeze bunuri 
imobile în Malta fără a fi necesară solicitarea unui permis special nu încalcă 
Directiva 2003/109/CE a Consiliului.

Rezidenții pe termen lung dintr-un stat membru care devin rezidenți într-un al doilea stat 
membru, în temeiul capitolului III din Directiva 2003/109/CE a Consiliului, nu sunt considerați 
rezidenți pe termen lung în acest al doilea stat membru. Ei pot dobândi statutul de rezident pe 
termen lung în cel de al doilea stat membru numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute la 
articolul 23 din directiva respectivă, inclusiv după o ședere neîntreruptă de cinci ani în al doilea 
stat membru. Prin urmare, ei nu ar beneficia imediat de posibilitatea de a achiziționa bunuri 
imobile fără un permis special. 

În acest sens, legislația malteză, astfel cum a fost modificată, este în conformitate cu articolul 21 
alineatul (1) din directivă, care prevede că rezidenții pe termen lung dintr-un stat membru care 
obțin un permis de ședere într-un al doilea stat membru ar trebui să beneficieze de același 
tratament ca resortisanții celui de al doilea stat membru. Întrucât resortisanții maltezi au nevoie 
de o perioadă minimă neîntreruptă de cinci ani de ședere în Malta pentru a putea cumpăra bunuri 
imobile, rezidenții pe termen lung dintr-un alt stat membru care devin rezidenți în Malta nu vor 
fi tratați diferit în această privință față de resortisanții maltezi. Această dispoziție privind 
egalitatea de tratament se referă la dreptul de a cumpăra bunuri imobile utilizate atât ca reședință 
principală, cât și ca reședința secundară. Prin urmare, legislația malteză este, de asemenea, în 
conformitate cu Protocolul nr. 6 privind achiziționarea de reședințe secundare în Malta3, 
conform căruia „Malta se asigură că un resortisant al unui stat membru nu este tratat în niciun 
caz într-un mod mai restrictiv decât un resortisant al unei țări terțe”. 

Concluzie

Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că Legea privind bunurile imobile 
(achiziționarea de către nerezidenți), astfel cum a fost modificată în martie 2020, respectă 
Directiva 2003/109/CE a Consiliului în ceea ce privește dreptul rezidenților pe termen lung ai 
unui alt stat membru care sunt rezidenți în Malta, în temeiul capitolului III din directiva 
respectivă, de a beneficia de același tratament ca resortisanții maltezi în ceea ce privește accesul 
la bunuri imobile.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 13 iunie 2022

În informațiile suplimentare transmise de Comisia pentru petiții în numele petiționarei, aceasta 
din urmă susține că mai multe sisteme malteze de locuințe, care îi sprijină pe resortisanții 
maltezi în achiziționarea unei case sau în repararea acesteia, nu respectă articolul 11 din 
Directiva 2003/109/CE4 a Consiliului, în care este consacrat principiul egalității de tratament 

3 Act privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, 
Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii 
Slovace și adaptările Tratatelor care stau la baza Uniunii Europene și adaptările tratatelor care stau la baza creării 
Uniunii Europene - Protocolul nr. 6 privind achiziționarea de reședințe secundare în Malta.
4 Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung, JO L 16, 23.1.2004, pp. 44-53.
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între rezidenții pe termen lung și resortisanții naționali.

Potrivit articolului 11 alineatul (1), „rezidentul pe termen lung beneficiază de egalitate de 
tratament cu cel aplicat resortisanților naționali în ceea ce privește: (…) (d) securitatea socială, 
asistența socială și protecția socială astfel cum sunt definite de legislația internă; (…) (f) accesul 
la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii publice, precum și accesul la procedurile 
de acordare a unei locuințe”. Cu toate acestea, conform articolului 11 alineatul (4), „În ceea ce 
privește asistența socială și protecția socială, statele membre pot limita aplicarea egalității de 
tratament la acordarea indemnizațiilor de bază”.

În conformitate cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-571/10 
Kamberaj5, articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2003/109 a Consiliului trebuie să fie 
interpretat în sensul că permite statelor membre să limiteze egalitatea de tratament de care 
beneficiază titularii statutului acordat de Directiva 2003/109, cu excepția prestațiilor de 
asistență socială și de protecție socială acordate de autoritățile publice la nivel național, regional 
sau local care îi permit persoanei satisfacerea necesităților de bază precum hrana, locuința și 
starea de sănătate. Malta a ales să se bazeze pe această derogare și să limiteze aplicarea egalității 
de tratament în ceea ce privește asistența socială și protecția socială la acordarea indemnizațiilor 
de bază.

În ceea ce privește sistemele de sprijin pentru locuințe menționate în petiție, pe baza 
informațiilor furnizate de petiționară, se pare că acestea nu au legătură cu „necesitățile de bază” 
în sensul jurisprudenței Kamberaj, deoarece le oferă rezidenților posibilitatea de a cumpăra o 
casă sau de a o repara și nu vizează în primul rând accesul la locuințe. Din acest motiv, ele nu 
pot fi considerate indemnizații de bază în sensul articolul 11 alineatul (4), iar statele membre 
pot limita egalitatea de tratament în ceea ce privește accesul la aceste sisteme.

Petiția nr. 0681/2019

În informațiile suplimentare transmise de Comisia pentru petiții în numele petiționarei, aceasta 
din urmă susține că angajatorilor din Malta nu li se permite să angajeze resortisanți din țări terțe 
fără permis de muncă și că acest lucru încalcă o serie de directive ale UE, în special Directiva 
privind cartea albastră a UE6, Directiva privind persoanele transferate în cadrul aceleiași 
companii7 și Directiva privind libertatea de circulație8.

Conform informațiilor de care dispune Comisia, astfel cum au fost transmise de autoritățile 
malteze în contextul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2020/21239, procesul 
de autorizare a anumitor categorii de resortisanți din țări terțe de a lucra în Malta (obținerea 

5 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) din 24 aprilie 2012, Servet Kamberaj/Istituto 
per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) și alții, cauza C-571/10.
6 Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din 
țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, JO L 155, 18.6.2009, pp. 17–29.
7 Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și 
de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii, JO L 157, 27.5.2014, 
pp. 1–22.
8 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, JO L 158, 
30.4. 2004, pp. 77-123.
9 Unitatea pentru permise de muncă, orientări pentru clienți, 
https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=26854

https://jobsplus.gov.mt/resources/fileprovider.aspx?fileId=26854
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permisului de muncă) se bazează pe solicitarea unui permis unic, iar eliberarea acestuia trebuie 
considerată o etapă internă a procedurii de solicitare. Acest lucru pare a fi compatibil atât cu 
Directiva privind persoanele transferate în cadrul aceleiași companii [articolul 11 alineatul (5)], 
cât și cu Directiva privind permisul unic10 (articolul 4), care se aplică, de asemenea, cererilor 
de eliberare a unei cărți albastre a UE în temeiul Directivei 2009/50/CE a Consiliului. Potrivit 
legislației malteze, nici rezidenții pe termen lung, nici cetățenii UE și nici membrii lor de familie 
care sunt resortisanți ai unei țări terțe nu au nevoie de permis de muncă.

Concluzie
Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislației UE pe 
baza informațiilor suplimentare furnizate de petiționară.

10 Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură 
unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de 
muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală 
pe teritoriul unui stat membru, JO L 343, 23.12.2011, pp. 1-9.


