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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0328/2013 af David Reiling, britisk statsborger, om adgang 
til offentlige skoler i Malta

1. Sammendrag

Andrageren undrer sig over, at EU-borgeres børn i skolealderen ikke kan få lov at gå på de 
offentlige skoler i Malta. Myndighederne forlanger at se deres digitale opholdstilladelser først, 
men disse har de ikke endnu. Han anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. maj 2014

Andrageren har hovedsageligt gjort gældende, ikkemaltesiske EU-statsborgere, der er 
bosiddende i Malta og som ønsker at indskrive deres børn i lokale skoler, skal fremvise deres 
digitale opholdstilladelser, når de underskriver de endelige registreringsblanketter.  Da det 
lader til, at de senest ankomne indvandrere fra EU endnu ikke er i besiddelse af disse nye 
digitale opholdstilladelser på grund af langsommelige interne procedurer, hævdes det, at 
denne situation er i strid med EU-lovgivningens krav.

Kommissionen bemærker, at den allerede har modtaget flere klager om dette spørgsmål og i 
øjeblikket undersøger dem. Kommissionen kan give udvalget og andrageren følgende 
indledende analyse, mens vi vurderer situationen. 
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Det er vigtigt at understrege, at medlemsstaterne har det fulde ansvar for indholdet og 
tilrettelæggelsen af deres uddannelsessystemer. Ikke desto mindre skal de kompetente 
nationale myndigheder ved udøvelsen af sådanne beføjelser overholde de relevante principper 
i europæisk ret, nemlig i det foreliggende tilfælde principperne om forbud mod 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og den frie bevægelighed. Kommissionen 
bemærker i den forbindelse, at Domstolen har fastslået, at ligebehandlingsprincippet i artikel 
18 TEUF ikke blot forbyder direkte forskelsbehandling på grund af nationalitet, men også 
enhver form for skjult forskelsbehandling, som ved anvendelse af andre karakteristiske 
kriterier reelt fører til samme resultat (jf. bl.a. sag C 73/08 Bressol m.fl. [2010], I s. 2735,
præmis 40). Heraf fremgår det, at for så vidt som ikkemaltesiske EU-borgere er forpligtet til 
at have digitale opholdstilladelser, og eftersom afslutning af proceduren for at tilmelde børn i 
lokale skoler og gymnasier synes at være betinget af at kunne præsentere sådanne 
opholdstilladelser, kan en sådan praksis medføre indirekte forskelsbehandling, 1 medmindre 
den er begrundet i objektive hensyn, der er uafhængige af de pågældende personers 
nationalitet og står i forhold til det legitime mål, der forfølges (Bressol m.fl., præmis 41).  

Endvidere kan besiddelse af et registreringsbevis, et dokument, der attesterer tidsubegrænset 
ophold, et certifikat, der bekræfter indsendelse af en ansøgning om et familiemedlems 
opholdstilladelse, et opholdskort eller en tidsubegrænset opholdstilladelse under ingen 
omstændigheder stilles som betingelse for udøvelse af en rettighed eller gennemførelse af en 
administrativ handling, idet den pågældende med en hvilken som helst anden type 
dokumentation kan godtgøre at være omfattet af de pågældende rettigheder i henhold til 
artikel 25 i direktiv 2004/38/EF 2.

Men som nævnt ovenfor er yderligere vurdering af denne situation ikke desto mindre 
nødvendig. 

Konklusion

Kommissionen undersøger i øjeblikket disse spørgsmål og vil holde Udvalget for 
Andragender behørigt underrettet om resultatet af denne undersøgelse.

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 28. februar 2015

Som anført i sit første svar er Kommissionen af den opfattelse, at den påståede praksis med at 
gøre indskrivning af børn af ikkemaltesiske EU-borgere i de lokale skoler og gymnasier 
betinget af fremlæggelse af digitale opholdstilladelser kan betragtes som indirekte 
forskelsbehandling, 3, medmindre den er begrundet i objektive hensyn uafhængigt af de 

                                               
1 Domstolen har nemlig den faste retspraksis, at en national bestemmelse må anses for 
indirekte forskelsbehandling, når den efter selve sin karakter kan påvirke statsborgere fra 
andre medlemsstater mere end statsborgere, og hvis der er en deraf følgende risiko for, at den 
vil stille førstnævnte særligt urimeligt (se ovennævnte dom i Bressol m.fl., præmis 41).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning 
(EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 
75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77, berigtigelse EUT L 229 af 
29.6.2004, s. 35 og EUT L 197, s. 34).
3 Domstolen den faste retspraksis, at en national bestemmelse må anses for indirekte forskelsbehandling, når den 
efter selve sin karakter er egnet til i højere grad at berøre andre medlemsstaters statsborgere end indenlandske 
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pågældende personers  nationalitet og står i forhold til det legitime mål, der tilstræbes (Bressol 
m.fl., præmis 41).   I sit første svar mindede Kommissionen også om, at i henhold til artikel 
25 har  

Direktiv 2004/38/EF 1: Udøvelsen af en rettighed eller gennemførelsen af en administrativ 
handling kan under ingen omstændigheder gøres betinget af besiddelse af et bevis for 
registrering, et dokument, der bekræfter tidsubegrænset ophold, et certifikat, der bekræfter
indgivelse af en ansøgning om opholdstilladelse for et familiemedlem, en opholdstilladelse 
eller et permanent opholdskort. Således kan en hvilken som helst anden type dokumentation 
godtgøre at være omfattet af de pågældende rettigheder.

Kommissionen kontaktede derfor de maltesiske myndigheder med henblik på at få uddybelse 
og yderligere oplysninger om disse spørgsmål. De maltesiske myndigheder har understreget, 
at forelæggelsen af en digital opholdstilladelse ikke på nogen måde er en forudsætning for 
tilmelding af elever  i lokale skoler, og ethvert dokument, der dokumenterer bopæl, tværtimod 
kan indgives af ansøgeren, dvs. forælderen (herunder f.eks. regninger med forældrenes navn 
og adresse). De maltesiske myndigheder har endvidere meddelt Kommissionen, at de tog 
handling - navnlig gennem informationsmøder - for at sikre, at skoler og de relevante 
ministerier er bekendt med kravene i artikel 25 i direktiv 2004/38/EF. 

Konklusion

Kommissionen konstaterer på baggrund af oplysningerne fra de maltesiske myndigheder, at 
der ikke er beviser for, at der foreligger en diskriminerende administrativ praksis, hævdet af 
andrageren, og at der er derfor ingen grund til, at Kommissionen fortsætter sin undersøgelse i 
dette tilfælde. 

                                                                                                                                                  
statsborgere og dermed risikerer navnlig at stille de førstnævnte ringere (se dommen i Bressol m.fl.., præmis 41).
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning 
(EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 
75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77, berigtigelse EUT L 229 af 
29.6.2004, s. 35 og EUT L 197, s. 34).


