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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 0328/2013, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik David 
Reiling Malta riigikoolidele juurdepääsu kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja tunneb huvi, miks ELi kodanike kooliealisi lapsi ei lubata Malta 
riigikoolidesse registreerida. Ametiasutused nõuavad esmalt nende e-residendikaarte, mida 
neil veel pole. Ta palub Euroopa Parlamendil sekkuda.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 8. novembril 2013. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 202 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 27. mail 2014

Petitsiooni esitaja peamine väide on, et ELi kodanikud, kes ei ole Malta kodanikud, elavad 
Maltal ja soovivad panna oma lapsed Malta kooli, peavad esitama lõpliku registreerimisvormi 
allkirjastamisel oma e-residendikaardi. Et hiljuti saabunud ELi rändajatel seda uut e-
residendikaarti aeganõudva siseriikliku menetluse tõttu veel ei ole, on see olukord väidetavalt 
ELi õigusaktide nõuetega vastuolus.

Komisjon märgib, et ta on saanud selle küsimuse kohta juba mitmeid kaebusi ja uurib praegu 
asjaolusid. Pärast seda, kui komisjon on olukorda hinnanud, saab ta esitada 
petitsioonikomisjonile ja petitsiooni esitajale algse analüüsi.

On tähtis rõhutada, et liikmesriikidel on oma haridussüsteemide sisu ja ülesehituse 
valdkonnas ainupädevus. Oma pädevuse teostamisel peavad pädevad riiklikud ametiasutused 
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siiski järgima Euroopa õiguse asjakohaseid põhimõtteid, antud juhul kodakondsuse ja vaba 
liikumise põhimõtte alusel diskrimineerimise keeldu. Sellega seoses märgib komisjon, et 
Euroopa Kohus on otsustanud, et Euroopa Liidu toimimise artiklis 18 sätestatud võrdse 
kohtlemise põhimõte ei keelusta mitte ainult otsese diskrimineerimise kodakondsuse alusel, 
vaid ka kõik varjatud diskrimineerimise vormid, mis teistest eristuskriteeriumidest lähtudes 
viivad tegelikult samale tulemusele (vt muu hulgas kohtuasja C-73/08: Bressol jt, EKL 2010, 
lk 2735, lõige 40). Sellest saab järeldada, et kuna ainult Malta kodakondsust mitteomavad ELi 
kodanikud peavad omama e-residendikaarti ning et laste kohalikesse koolidesse 
registreerimise menetluse lõpuleviimiseks sõltub nimetatud kaardi esitamisest, võib, kui see ei 
ole õigustatud objektiivsete kaalutlustega, mis on sõltumatud asjaomaste isikute 
kodakondsusest ja proportsionaalsed õiguspäraselt taotletava eesmärgiga, pidada kõnealust 
tava kaudselt diskrimineerivaks1 (Bressol jt, lõige 41). 

Lisaks sellele ei või direktiivi 2004/38/EÜ artikli 252 kohaselt registreerimistunnistuse, alalise 
elukoha tõendi, pereliikme elamisloa taotlemise tõendi, elamisloa või alalise elamisloa 
olemasolu mitte mingil tingimusel seada õiguse kasutamise või haldusformaalsuse täitmise 
eeltingimuseks, sest õiguste olemasolu võib tõendada ka muude tõendusvahendite abil.

Nagu eespool märgitud, tuleb seda olukorda siiski täiendavalt hinnata. 

Järeldus

Komisjon uurib praegu neid asjaolusid ja teavitab petitsioonikomisjoni nõuetekohaselt kõigist 
oma uurimise tulemustest.

4. Komisjoni vastus (REV), mis saadi 28. veebruaril 2015. aastal

Nagu algses vastuses sedastatud, on komisjon seisukohal, et tava panna Malta kodakondsust 
mitteomavate ELi kodanike laste koolidesse registreerimine sõltuma e-residendikaardi 
omamisest võib, kui see ei ole õigustatud objektiivsete kaalutlustega, mis on sõltumatud 
asjaomaste isikute kodakondsusest ja proportsionaalsed õiguspäraselt taotletava eesmärgiga, 
pidada kaudselt diskrimineerivaks3 (Bressol jt, lõige 41). Oma algses vastuses tuletas 
komisjon meelde ka seda, et direktiivi 2004/38/EÜ4 artikli 25 kohaselt ei või 
registreerimistunnistuse, alalise elukoha tõendi, pereliikme elamisloa taotlemise tõendi, 

                                               
1 Kohus on tegelikult otsustatud, et siseriiklik õigusnorm kujutab endast kaudset diskrimineerimist, kui see võib 
oma olemuselt mõjutada pigem teiste liikmesriikide kodanikke kui selle riigi kodanikke ning kui seetõttu tekib 
oht, et esimesena mainituid koheldakse halvemini (vt eelpool nimetatud kohtuotsust Bressol jt, lõige 41).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu 
kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega 
muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 
72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, ELT L 158, 
77.04.197, parandus avaldatud ELT 2004 L 229, lk 35 ja ELT 2005, L 197, lk 34).
3 Kohus tegelikult otsustatud, et siseriiklik õigusnorm kujutab endast kaudset diskrimineerimist, kui see võib 
oma olemuselt mõjutada pigem teiste liikmesriikide kodanikke kui selle riigi kodanikke ning kui seetõttu tekib 
oht, et esimesena mainituid koheldakse halvemini (vt eelpool nimetatud kohtuotsust Bressol jt, lõige 41).
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu 
kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega 
muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 
72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ, ELT L 158, 
77.04.197, parandus avaldatud ELT 2004 L 229, lk 35 ja ELT 2005, L 197, lk 34).
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elamisloa või alalise elamisloa olemasolu mitte mingil tingimusel seada õiguse kasutamise või 
haldusformaalsuse täitmise eeltingimuseks. Õigupoolest võib õiguste olemasolu tõendada ka 
muude tõendusvahendite abil.

Komisjon võttis seepärast ühendust Malta ametiasutustega, et küsida selgitust ja saada 
küsimuse kohta täiendavat teemat. Malta ametivõimud on rõhutanud, et e-residendikaart ei ole 
mingil juhul eeltingimus laste registreerimiseks kohalikesse koolidesse ning taotleja ehk 
vanem võib esitada igasuguse elukohatõendi (sealhulgas näiteks vanema nime ja aadressi 
kandvad kommunaalmaksete arved). Malta ametivõimud on teavitanud ka komisjoni sellest, 
et nad võtsid meetmeid, eelkõige korraldasid teabeüritusi, et tagada, et koolid ja asjaomased 
ministeeriumite osakonnad on teadlikud direktiivi 2004/38/EÜ artikli 25 nõuetest. 

Järeldus

Malta ametivõimude esitatud teabe alusel märgib komisjon, et petitsiooni esitaja poolt 
nimetatud diskrimineeriva tava olemasolu kohta ei ole tõendeid ning seetõttu ei ole komisjonil 
vaja jätkata selle juhtumi uurimist. 


