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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0328/2013, którą złożył David Reiling (Zjednoczone 
Królestwo), w sprawie dostępu do maltańskich szkół państwowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o wyjaśnienie, dlaczego dzieci obywateli UE, które są w wieku 
szkolnym, nie mogą uczęszczać do maltańskich szkół państwowych. Władze wymagają 
najpierw przedstawienia elektronicznych kart pobytu, których ci obywatele jeszcze nie 
posiadają. Składający petycję prosi zatem PE o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 maja 2014 r.

Składający petycję twierdzi przede wszystkim, że od obywateli UE niebędących obywatelami 
Malty, którzy mieszkają na Malcie i chcą zapisać dzieci do miejscowych szkół, wymaga się, 
by przy podpisywaniu ostatecznych formularzy rejestracyjnych przedstawiali elektroniczną 
kartę pobytu. Ponieważ wydaje się, że większość niedawno przybyłych migrantów będących 
obywatelami UE nie posiada jeszcze – z powodu długotrwałych procedur wewnętrznych –
tych nowych elektronicznych kart pobytu, zachodzi domniemanie, że sytuacja ta stoi 
w sprzeczności z wymogami prawa UE.

Komisja Europejska zauważa, że otrzymała już kilka skarg w tej sprawie i obecnie je 
rozpatruje. W oczekiwaniu na ocenę sytuacji Komisja Europejska może przedstawić Komisji 
Petycji oraz składającemu petycję następującą wstępną analizę.
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Należy podkreślić, że państwa członkowskie w pełni odpowiadają za treść nauczania 
i organizację swoich systemów edukacyjnych. Niemniej jednak wypełniając takie obowiązki, 
właściwe organy krajowe muszą przestrzegać odpowiednich zasad prawa europejskiego, 
tj. w omawianym przypadku zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową oraz zasady swobodnego przemieszczania się. W związku z tym Komisja 
Europejska zauważa, że Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż zasada równego traktowania 
zapisana w art. 18 TFUE zakazuje nie tylko dyskryminacji bezpośredniej opartej na 
przynależności państwowej, lecz również wszelkich pośrednich form dyskryminacji, które 
przez zastosowanie innych kryteriów rozróżnienia prowadzą w rzeczywistości do takiego 
samego rezultatu (zob. m.in. sprawa C 73/08 Bressol i in. Zb.Orz. 2010 I-2735, pkt 40). 
Wynika z tego, że o ile posiadania elektronicznej karty pobytu wymaga się wyłącznie od 
obywateli UE niebędących obywatelami Malty, a także zważywszy, że dopełnienie procedury 
zapisywania dzieci do miejscowych szkół podstawowych i średnich wydaje się uzależnione 
od jej przedłożenia, taką praktykę można uznać za pośrednio dyskryminującą1, chyba że jest 
ona uzasadniona obiektywnymi względami niezależnymi od przynależności państwowej 
danych osób oraz proporcjonalna do realizowanego zasadnego celu (Bressol i in., pkt 41).  

Ponadto zgodnie z art. 25 dyrektywy 2004/38/WE2 posiadanie zaświadczenia o rejestracji, 
dokumentu poświadczającego stały pobyt, zaświadczenia poświadczającego złożenie wniosku 
o kartę pobytową dla członka rodziny, karty pobytowej lub stałej karty pobytowej w żadnym 
wypadku nie może być warunkiem wstępnym wykonywania określonego prawa lub 
załatwienia formalności administracyjnych, przy czym możliwość korzystania z praw może 
zostać potwierdzona za pomocą wszelkich innych dowodów.

Jednakże, jak wspomniano powyżej, mimo wszystko konieczna jest dalsza ocena sytuacji. 

Podsumowanie

Komisja Europejska analizuje obecnie te sprawy i będzie na bieżąco informować Komisję 
Petycji o wynikach tej analizy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV.)otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Zgodnie ze swoją początkową odpowiedzią Komisja uważa, że zarzucaną praktykę 
uzależniania przyjmowania dzieci obywateli UE niebędących obywatelami Malty do 
miejscowych szkół podstawowych i średnich od przedłożenia elektronicznej karty pobytu 
można uznać za pośrednio dyskryminującą3, chyba że jest ona uzasadniona obiektywnymi 

                                               
1 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału przepis prawa krajowego należy uznać za pośrednio 
dyskryminujący, gdy ze swej natury dotyka on bardziej obywateli innych państw członkowskich niż obywateli 
danego państwa członkowskiego i w konsekwencji istnieje ryzyko postawienia tych pierwszych w gorszej 
sytuacji (zob. wyżej wymieniony wyrok w sprawie Bressol i in. , pkt 41).
2 Dyrektywa 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, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG 
(Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77, sprostowania Dz.U. 2004 L 229, s. 35 oraz Dz.U. 2005 L 197, s. 34).
3 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału przepis prawa krajowego należy uznać za pośrednio 
dyskryminujący, gdy ze swej natury dotyka on bardziej obywateli innych państw członkowskich niż obywateli 
danego państwa członkowskiego i w konsekwencji istnieje ryzyko postawienia tych pierwszych w gorszej 
sytuacji (zob. wyżej wymieniony wyrok w sprawie Bressol i in. , pkt 41).
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względami niezależnymi od przynależności państwowej danych osób oraz proporcjonalna do 
realizowanego zasadnego celu (Bressol i in., pkt 41).  W początkowej odpowiedzi Komisja 
przypomniała też, że zgodnie z art. 25 

dyrektywy 2004/38/WE1 wykonywanie określonego prawa lub załatwienie formalności 
administracyjnych w żadnym wypadku nie może zależeć od posiadania dokumentów takich 
jak zaświadczenie o rejestracji, dokument poświadczający stały pobyt, zaświadczenie 
potwierdzającego złożenie wniosku o kartę pobytową dla członka rodziny, karta pobytowa 
lub stała karta pobytowa. Faktycznie możliwość korzystania z praw może zostać 
potwierdzona za pomocą wszelkich innych dowodów.

W związku z tym Komisja zwróciła się do władz maltańskich w celu uzyskania wyjaśnień i 
dodatkowych informacji w tej sprawie. Władze maltańskie podkreśliły, że przedstawienie 
elektronicznej karty pobytu nie jest w żadnym wypadku warunkiem wstępnym przyjęcia 
uczniów do miejscowych szkół oraz że, przeciwnie, wnioskodawca, tj. rodzic, może 
przedłożyć dowolny dokument potwierdzający zamieszkanie (w tym np. rachunki za usługi 
komunalne, zawierające nazwisko i adres rodzica). Władze maltańskie poinformowały też 
Komisję, że podjęły działania – w szczególności w postaci sesji informacyjnych – aby 
zapewnić znajomość wymogów art. 25 dyrektywy 2004/38/WE przez szkoły i odpowiednie 
wydziały administracji państwowej. 

Podsumowanie

W świetle informacji przedstawionych przez władze maltańskie Komisja uważa, że nie ma 
dowodów na stosowanie dyskryminującej praktyki administracyjnej, na którą skarży się 
składający petycję, w związku z czym Komisja nie musi prowadzić dalszego dochodzenia w 
tej sprawie. 

                                               
1 Dyrektywa 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, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG 
(Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77, sprostowania Dz.U. 2004 L 229, s. 35 oraz Dz.U. 2005 L 197, s. 34).


