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Bolzano, Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di
Bolzano

Prawo Unii sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu lub regionalnemu, które traktuje
odmienne obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi
i obywateli Unii w zakresie rozdziału środków na dodatki mieszkaniowe
Unia uznaje prawo do równego traktowania beneficjentów pomocy mieszkaniowej mającej na celu
zapewnienie godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków
Servet Kamberaj, obywatel albański, zamieszkuje we Włoszech w autonomicznej prowincji
Bolzano od 1994 r. Jako posiadacz pozwolenia na pobyt na czas nieokreślony, korzystał w okresie
od 1998 r. do 2008 r. z „dodatku mieszkaniowego” – dopłaty z do czynszu przyznawanej przez
prowincję na rzecz najuboższych lokatorów. Pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego jest
rozdzielana między, z jednej strony, obywateli Unii, będących lub niebędących Włochami oraz,
z drugiej strony – obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, pod warunkiem że przebywają na
terytorium prowincji w sposób ciągły i legalnie od co najmniej pięciu lat oraz przepracowali na
terytorium prowincji co najmniej trzy lata. Poczynając od 2009 r., podział funduszy między te dwie
kategorie jest dokonywany na podstawie odmiennych obliczeń w zależności od tego, czy chodzi
o obywateli Unii, czy obywateli państw trzecich.
Instytut budownictwa społecznego („IPES”) prowincji Bolzano oddalił wniosek S. Kamberaja
o przyznanie dodatku mieszkaniowego za rok 2009 z tego powodu, że środki budżetowe
przeznaczone dla obywateli państw trzecich zostały wyczerpane.
S. Kamberaj zwrócił się do Tribunale di Bolzano o stwierdzenie, że ta decyzja odmowna stanowi
akt dyskryminacji, sprzeczny z dyrektywą o obywatelach państw trzecich będących rezydentami
długoterminowymi1.
Tribunale di Bolzano zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o zgodność z prawem
Unii takiego mechanizmu podziału funduszy przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe, w ramach
którego obywatele państw trzecich będący rezydentami długoterminowymi są traktowani w sposób
mniej korzystny niż obywatele Unii.
Trybunał zauważył przede wszystkim, że zastosowanie różnych współczynników przy podziale
funduszy skutkuje mniej korzystnym potraktowaniem kategorii złożonej z obywateli państw
trzecich, ponieważ środki budżetowe będące w dyspozycji na realizację ich wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego są bardziej ograniczone, a zatem istnieje ryzyko szybszego ich
wyczerpania niż środków przeznaczonych dla obywateli Unii, niezależnie od tego, czy są
Włochami.
Zdaniem Trybunału obywatel państwa trzeciego, który uzyskał w danym państwie członkowskim
status rezydenta długoterminowego2, znajduje się w sytuacji porównywalnej z sytuacją obywatela
Unii, niezależnie od tego, czy jest Włochem, mającego takie same potrzeby natury ekonomicznej.
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Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących
rezydentami długoterminowymi (Dz.U. L 16 z 2004 r., s. 44).
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Koniecznymi warunkami uzyskania takiego statusu jest legalne i nieprzerwane zamieszkiwanie przez okres pięciu lat,
posiadanie wystarczających dochodów oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
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Trybunał zbadał następnie zakres dyrektywy, jeżeli chodzi o równe traktowanie rezydentów
długoterminowych z państw trzecich oraz obywateli państwa członkowskiego zamieszkania
w dziedzinach zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej oraz ochrony socjalnej.
Z uwagi na to, że wolą prawodawcy Unii było poszanowanie odrębności między państwami
członkowskimi, pojęcia te są definiowane w prawie krajowym, z poszanowaniem jednak prawa
Unii. Wynika stąd, że to do sądu krajowego należy ocena, z uwzględnieniem zarówno
integracyjnego celu dyrektywy, jak i postanowień Karty praw podstawowych, czy dodatki
mieszkaniowe należą do dziedzin objętych dyrektywą.
Zgodnie z tą ostatnią3, w dziedzinach pomocy społecznej i ochrony socjalnej państwa
członkowskie mogą ograniczyć stosowanie zasady równego traktowania do świadczeń
podstawowych. Świadczenia te, do których należą minimalny dochód, pomoc w przypadku
choroby, ciąży, pomoc rodzicom oraz stała opieka, powinny być przyznawane w jednakowy
sposób obywatelom danego państwa członkowskiego oraz obywatelom państw trzecich będących
rezydentami długoterminowymi, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi prawem
krajowym.
Skoro dyrektywa nie określa w sposób wyczerpujący wykazu świadczeń podstawowych, nie
można wykluczyć, że dodatki mieszkaniowe mieszczą się w tym pojęciu, a zasada równego
traktowania ma do niego bezwzględnie zastosowanie. Chodzi tu w każdym przypadku
o świadczenia, które przyczyniają się do zaspokojenia elementarnych potrzeb jednostki, takich jak
wyżywienie, mieszkanie lub zdrowie.
Ponadto, skoro prawo obywateli państw trzecich do korzystania z równego traktowania
w dziedzinach wymienionych w dyrektywie stanowi normę ogólną, każde odstępstwo od tej normy
powinno być interpretowane w sposób ścisły, a powołać się na nie można jedynie w sytuacji, gdy
władze danego państwa członkowskiego właściwe do wprowadzenia w życie dyrektywy jasno
wyraziły zamiar powołania się na to odstępstwo.
Znaczenie i zakres pojęcia świadczeń podstawowych należy więc ustalać z uwzględnieniem
celu dyrektywy, którym jest integracja obywateli państw trzecich, którzy trwale i legalnie
zamieszkują w państwach członkowskich.
Ponadto pojęcie świadczeń podstawowych powinno być także interpretowane z poszanowaniem
zasad Karty praw podstawowych4, która uznaje i szanuje prawo do pomocy społecznej
i mieszkaniowej dla zapewnienia godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym
wystarczających środków. Wobec tego, do sądu krajowego należy ustalenie, czy sporny
dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem podstawowym, przy uwzględnieniu celu tego
dodatku, jego kwoty, warunków jego przyznawania oraz miejsca tego dodatku we włoskim
systemie pomocy społecznej.
W świetle tych ustaleń Trybunał udzielił odpowiedzi, że prawo Unii stoi na przeszkodzie
istnieniu uregulowania krajowego lub regionalnego, które – przy podziale funduszy
przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe – przewiduje odmienne traktowanie obywateli
państw trzecich i obywateli państwa członkowskiego, w którym zamieszkują, o ile dodatek
mieszkaniowy należy do dziedzin objętych zasadą równości wyrażoną w dyrektywie
o obywatelach państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi oraz stanowi
świadczenie podstawowe w rozumieniu tej dyrektywy; dokonanie ustaleń w tym zakresie
należy do sądu krajowego.
UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez
nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii.
Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie
z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się
z podobnym problemem.
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Zob. art. 11 ust. 4.
Artykuł 34 Karty praw podstawowych.
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