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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0328/2013, ktorú predkladá David Reiling, britský štátny 
príslušník, o dostupnosti štátnych škôl na Malte

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa pýta, prečo deti štátnych príslušníkov EÚ, ktoré sú v školskom veku, 
nemôžu nastúpiť do štátnych škôl na Malte. Orgány od nich najprv požadujú elektronické 
doklady o pobyte, ktoré zatiaľ nemajú. Žiada EP, aby zakročil.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 27. mája 2014

Predkladateľ v zásade tvrdí, že občania EÚ inej ako maltskej štátnej príslušnosti s pobytom na 
Malte, ktorí chcú zapísať svoje deti do miestnych škôl, sú po podpísaní konečných 
registračných formulárov povinní predložiť ich elektronický doklad o pobyte. Keďže väčšina 
migrantov EÚ, ktorí prišli iba nedávno, podľa všetkého zatiaľ nie je držiteľom týchto nových 
elektronických dokladov o pobyte pre zdĺhavé interné postupy, táto situácia je údajne v 
rozpore s právnymi požiadavkami EÚ.

Komisia konštatuje, že dostala už viacero sťažností týkajúcej sa tejto veci a v súčasnosti ich 
prešetruje. Kým predložíme posúdenie tejto situácie, Komisia môže výboru a predkladateľovi 
poskytnúť nasledujúcu počiatočnú analýzu.
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Dôležité je zdôrazniť, že členské štáty majú plnú zodpovednosť za obsah a organizáciu 
svojich vzdelávacích systémov. Príslušné vnútroštátne orgány však musia pri výkone týchto 
povinností dodržiavať príslušné zásady európskeho práva, teda v tomto prípade zásadu 
nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti a zásadu voľného pohybu. Komisia v tejto 
súvislosti poznamenáva, že Súdny dvor rozhodol, že zásada rovnakého zaobchádzania 
stanovená v článku 18 ZFEÚ zakazuje nielen priamu diskrimináciu na základe štátnej 
príslušnosti, ale aj všetky skryté formy diskriminácie, ktoré uplatňovaním iných rozlišovacích 
kritérií v skutočnosti vedú k rovnakému výsledku (pozri okrem iného vec C 73/08 Bressol a 
iní [2010] Zb. s. I-2735, bod 40). Z toho vyplýva, že keďže len od občanov EÚ, ktorí nie sú 
maltskými štátnymi príslušníkmi, sa požaduje, aby boli držiteľmi elektronického dokladu o 
pobyte, a keďže dokončenie procesu zápisu detí do miestnych škôl a stredných škôl sa zdá 
byť podmienené predložením tohto dokladu, takúto prax možno považovať za nepriamo 
diskriminačnú1, pokiaľ na to nie sú objektívne dôvody nezávislé od štátnej príslušnosti 
dotknutých osôb a primerané vzhľadom na sledovaný cieľ (vec Bressol a iní, odsek 41).  

Okrem toho, podľa článku 25 smerníc 2004/38/ES2 držiteľstvo potvrdenia o registrácii, 
dokladu potvrdzujúceho trvalý pobyt, potvrdenia o podaní žiadosti o vydanie dokladu o 
pobyte pre rodinného príslušníka, dokladu o pobyte alebo dokladu o trvalom pobyte nemôže 
byť za žiadnych okolností nevyhnutným predpokladom na uplatňovanie práva alebo 
dokončenie administratívneho úkonu, keďže nárok na práva možno potvrdiť akýmkoľvek 
iným dôkazom.

Ako však už bolo uvedené, i tak je potrebné ďalšie posúdenie tejto situácie. 

Záver

Komisia v súčasnosti skúma tieto záležitosti a bude Výbor pre petície náležite informovať o 
výsledku tohto skúmania.

4. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Ako Komisia uviedla vo svojej počiatočnej odpovedi, zastáva názor, že údajnú prax 
podmieňovania zápisu detí občanov EÚ, ktorí nemajú maltskú štátnu príslušnosť, na 
miestnych školách a stredných školách predložením elektronického dokladu o pobyte možno 
považovať za nepriamo diskriminačnú3, pokiaľ na to nie sú objektívne dôvody nezávislé od 
štátnej príslušnosti dotknutých osôb a primerané vzhľadom na sledovaný cieľ (vec Bressol 

                                               
1 Súdny dvor totiž opakovane rozhodol, že ustanovenie vnútroštátneho práva treba považovať za nepriamo
diskriminačné, ak by svojou povahou mohlo zasiahnuť štátnych príslušníkov iných členských štátov viac než 
domácich štátnych príslušníkov a ak v dôsledku toho hrozí, že osobitným spôsobom znevýhodní štátnych 
príslušníkov iných členských štátov (pozri rozsudok vo veci Bressol a iní, odsek 41).
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných 
príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie 
(EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 
90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77, korigendá Ú. v. EÚ L 229, 2004, s. 35 a Ú. 
v. EÚ L 197, 2005, s. 34).
3 Súdny dvor totiž opakovane rozhodol, že ustanovenie vnútroštátneho práva treba považovať za nepriamo 
diskriminačné, ak by svojou povahou mohlo zasiahnuť štátnych príslušníkov iných členských štátov viac než 
domácich štátnych príslušníkov a ak v dôsledku toho hrozí, že osobitným spôsobom znevýhodní štátnych 
príslušníkov iných členských štátov (pozri rozsudok vo veci Bressol a iní, odsek 41).
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a iní, odsek 41).  Komisia vo svojej počiatočnej odpovedi tiež pripomenula, že podľa 
článku 25 

smerníc 2004/38/ES1 uplatňovanie práva alebo dokončenie administratívneho úkonu nesmie 
byť za žiadnych okolností podmienené tým, či je osoba držiteľom potvrdenia o registrácii, 
dokladu potvrdzujúceho trvalý pobyt, potvrdenia o podaní žiadosti o vydanie dokladu o 
pobyte pre rodinného príslušníka, dokladu o pobyte alebo dokladu o trvalom pobyte. Nárok na 
práva možno v skutočnosti potvrdiť akýmkoľvek dôkazom.

Komisia sa preto s cieľom objasniť túto záležitosť a získať doplňujúce informácie obrátila na 
maltské orgány. Maltské orgány zdôraznili, že predložene elektronického dokladu o pobyte 
nie je v žiadnom prípade podmienkou zápisu študentov v miestnych školách a že žiadateľ, t. j. 
rodič môže, naopak, predložiť akýkoľvek dokument, ktorý poskytuje dôkaz o pobyte 
(napríklad i vrátane faktúr za verejné služby vystavených na meno a adresu rodiča). Maltské 
orgány tiež informovali Komisiu, že prijali opatrenia – najmä prostredníctvom informačných 
stretnutí – s cieľom zabezpečiť, aby školy a príslušné vládne rezorty boli informované o 
požiadavkách článku 25 smernice 2004/38/ES. 

Záver

Vzhľadom na informácie, ktoré poskytli maltské orgány, Komisia konštatuje, že neexistuje 
žiadny dôkaz o existencii diskriminačnej správnej praxe, ako tvrdí predkladateľ petície, a že 
preto nie je potrebné, aby Komisia ďalej prešetrovala túto záležitosť. 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných 
príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie 
(EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 
90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77, korigendá Ú. v. EÚ L 229, 2004, s. 35 a Ú. 
v. EÚ L 197, 2005, s. 34).


