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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 0328/2013, ingiven av David Reiling, brittisk medborgare, 
om tillträdet till maltesiska statliga skolor

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren undrar varför barn i skolåldern vars föräldrar är EU-medborgare inte får gå i 
maltesiska statliga skolor. Myndigheterna kräver att först få se barnens e-uppehållskort, vilket 
de ännu inte har. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 8 november 2013. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 maj 2014.

Framställaren hävdar i huvudsak att unionsmedborgare som inte är maltesiska medborgare, 
men som är bosatta i Malta och önskar skriva in sina barn i lokala skolor åläggs visa fram sina 
e-uppehållskort när de ska underteckna de slutliga anmälningsblanketterna. Flertalet nyligen 
anlända migranter från EU har av allt att döma inte dessa nya e-uppehållskort till följd av 
långdragna interna förfaranden och därför anses det ovan anförda stå i strid med 
unionslagstiftningens krav.

Kommissionen konstaterar att den redan fått ett flertal klagomål på detta och för närvarande 
undersöker dem. I avvaktan på vår bedömning av situationen kan kommissionen inledningsvis 
ge utskottet och framställaren denna analys.
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Det är viktigt att understryka att medlemsstaterna själva har det fulla ansvaret för innehållet i 
och uppläggningen av sina utbildningsväsen. Vid utövandet av detta ansvar måste de behöriga 
nationella myndigheterna dock respektera unionslagstiftningens principer i hithörande frågor, 
i det här fallet alltså principerna om icke-diskriminering på grundval av nationalitet och om fri 
rörlighet. Här konstaterar kommissionen att domstolen ansett att 
likabehandlingsbestämmelsen i artikel 18 i EUF-fördraget förbjuder, inte bara direkt 
diskriminering på grundval av nationalitet utan också alla förtäckta former av diskriminering 
där andra åtskillnadskriterier tillämpas, men där det faktiska resultatet blir detsamma (se bland 
annat punkt 40 i målet Bressol m.fl., 73/08, ECLI:EU:C:2010:2735). Av detta följer att 
eftersom endast icke-maltesiska EU-medborgare måste ha e-uppehållskort och eftersom 
uppvisandet av detta kort förefaller vara ett villkor för att förfarandet för registrering av barn i 
lokala skolor och högskolor kan detta anses som indirekt diskriminering1 såvida det inte kan 
motiveras av överväganden som inte är beroende av de berörda personernas nationalitet och 
som står i proportion till det legitima ändamål som eftersträvas (punkt 41 i Bressol m.fl.).

Enligt artikel 25 i direktiv 2004/38/EG2 får innehav av bevis om registrering, av ett intyg om 
permanent uppehållsrätt, av ett intyg om att ansökan om uppehållskort för familjemedlemmar 
har lämnats in, av ett uppehållskort eller av ett permanent uppehållskort, under inga 
förhållanden göras till ett villkor för att utöva en rättighet eller för att administrativa 
formaliteter ska utföras, då innehav av rättigheter kan styrkas genom andra bevismedel.

Såsom det påpekats i det föregående behövs det dock en ytterligare bedömning av situationen. 

Slutsats

Kommissionen undersöker för närvarande dessa frågor och kommer att hålla utskottet för 
framställningar vederbörligen underrättat om resultaten av denna undersökning.

4. Kommissionens kompletterande svar (REV.), mottaget den 28 februari 2015

Såsom kommissionen framhållit i sitt inledande svar anser kommissionen att det påstådda 
förfarandet med att göra uppvisandet av e-uppehållskort till ett villkor för att barn till 
icke-maltesiska unionsmedborgare ska kunna registreras i lokala skolor och högskolor kan 
anses som indirekt diskriminering3 såvida det inte kan motiveras av överväganden som inte är 
beroende av de berörda personernas nationalitet och som står i proportion till det legitima 
ändamål som eftersträvas (punkt 41 i Bressol m.fl.). I sitt inledande svar erinrade också 
kommissionen om att enligt artikel 25 i 

                                               
1 Domstolen har i själva verket genomgående hållit fast vid att en bestämmelse i nationell lag måste betraktas 
som indirekt diskriminerande om den har sådan karaktär att den sannolikt kommer att påverka andra 
unionsmedborgare mer än inhemska medborgare och om det till följd därav råder risk för att de förstnämnda 
kommer att bli särskilt missgynnade (se punkt 41 i den ovannämnda domen i målet Bressol m.fl.).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av 
förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/ (EUT 2004 L 158, s. 77, med 
rättelser i EUT 2004 L 229, s. 35 och EUT 2005 L 197, s. 34).
3 Domstolen har i själva verket genomgående hållit fast vid att en bestämmelse i nationell lag måste betraktas 
som indirekt diskriminerande om den har sådan karaktär att den sannolikt kommer att påverka andra 
unionsmedborgare mer än inhemska medborgare och om det till följd därav råder risk för att de förstnämnda 
kommer att bli särskilt missgynnade (se punkt 41 i den domen i målet Bressol m.fl.).
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direktiv 2004/38/EG1 står att innehav av bevis om registrering, av ett intyg om permanent 
uppehållsrätt, av ett intyg om att ansökan om uppehållskort för familjemedlemmar har 
lämnats in, av ett uppehållskort eller av ett permanent uppehållskort, under inga förhållanden 
får göras till ett villkor för att utöva en rättighet eller för att administrativa formaliteter ska 
utföras. Berättigandet till olika rättigheter kan i själva verket styrkas med vilket bevismedel 
som helst.

Kommissionen kontaktade därför de maltesiska myndigheterna för ett klargörande och för 
ytterligare upplysningar i ärendet. De maltesiska myndigheterna har understrukit att 
uppvisande av e-uppehållskortet ingalunda är ett villkor för att elever ska kunna inskrivas i 
lokala skolor utan att i stället vilket dokument som helst som styrker bosättningen kan lämnas 
in av den sökande, alltså av föräldern (också bland annat el-, gas- och vattenräkningar med 
förälderns namn och adress). De maltesiska myndigheterna har också informerat 
kommissionen att de vidtagit åtgärder, framför allt i form av informationssammankomster, för 
att skolorna och statsmakternas relevanta avdelningar ska vara medvetna om kraven i artikel 
25 i direktiv 2004/38/EG. 

Slutsats

Mot bakgrund av informationen från de maltesiska myndigheterna konstaterar kommissionen 
att det inte finns belägg för att man inom förvaltningen skulle ha förfarit på ett 
diskriminerande sätt, såsom framställaren gjort gällande, och att kommissionen därför inte 
behöver fortsätta sin undersökning av fallet. 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av 
förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT 2004 L 158, s. 77, med 
rättelser i EUT 2004 L 229, s. 35 och EUT 2005 L 197, s. 34).


