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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

30.7.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1212/2013, внесена от Ошин Джоунс-Дилън, с ирландско
гражданство, относно дискриминация на граждани на ЕС в Малта

1. Резюме на петицията

Както и в предишните си петиции, вносителят на петицията се оплаква относно 
предполагаемата дискриминация на граждани на ЕС в Малта. Той предоставя подробен
отчет и описание на случващото се в службите, отговорни за разглеждане на 
заявленията (разрешения за пребиваване, сертификати, формуляри за детски надбавки и 
т.н.) на граждани на ЕС, на закъснелите отговори и предполагаемото лошо отношение 
към лицата, които не са малтийски граждани. Той вече е представил своите жалби пред 
Комисията. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 април 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 юли 2014 г.

Информацията, която малтийските органи изискват от немалтийски граждани, 
пребиваващи в Малта, с цел получаване на детски надбавки, включва доказателство за 
пребиваване под формата на специален документ за пребиваване по електронен път –
официален документ от органите на държавата на произход, в който се потвърждава, че 
семейството не получава детски надбавки там. Изисква се също и официална 
декларация от директора на учебното заведение, че детето е на редовно обучение дори 
ако е на възраст под 16 години, както и документ, който удостоверява датата на 
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пристигане на детето в Малта, и официални документи, потвърждаващи доходите на 
съпруга и съпругата от чужбина.

Вносителят на петицията твърди, че тези изисквания водят до системна дискриминация 
от институциите срещу немалтийските граждани въз основа на националната 
принадлежност.

Съгласно Регламент (EО) № 883/2004 за координация на системите за социална 
сигурност гражданите на ЕС, които обичайно пребивават в Малта, имат право да 
получават същите семейни обезщетения като малтийските граждани. От друга страна, 
за да могат съответните институции да гарантират правилното прилагане на 
Регламента, лицата, подали искане за обезщетения, и другите институции са задължени 
да предоставят необходимата информация (член 76, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ 883/2004).

Когато от немалтийските граждани се изисква допълнителна информация, тя трябва да 
е необходима за извършване на оценка на конкретната ситуация с цел определяне на 
правото им на детски надбавки.

Поради това информацията относно датата на пристигане на детето в Малта и 
документите, които потвърждават доходите на родителите, изглеждат уместни, тъй 
като надбавките зависят от доходите.

Информацията относно пребиваването и редовното обучение в училище също би могла 
да бъде уместна. За постигане на съответствие с Регламент (EО) № 883/2004 обаче ще е 
необходимо същата информация да бъде изисквана и от малтийските семейства.

На последно място, информацията относно детските надбавки от държавата на 
произход не е в съответствие с Регламента, защото макар такива надбавки да се дават 
от друга държава членка, това не изключва правото на такива въз основа на 
законодателството на Малта. В тази ситуация възниква въпросът за съвпадане на 
обезщетения (член 68 от Регламент (EО) № 883/2004), като следва да се извърши 
оценка от двата органа въз основа на фактите (член 60 от Регламент (EО) № 987/2009 с 
оглед на процедурата за прилагане на член 68 от Регламент (EО) № 883/2004).

Заключение

Някои от фактите, предоставени от вносителя на петицията, като изискванията за 
информация относно семейните обезщетения, получавани от друга държава членка, 
документите за пребиваване и документите от учебното заведение, които не се 
изискват от малтийските граждани, биха могли да говорят за установена практика в 
Малта, която не съответства на правото на ЕС, и по-специално на 
Регламент (EО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Ето защо Европейската комисия ще изпрати писмено запитване до малтийските 
органи с искане за предоставяне на повече информация относно правилата, описани 
в петицията, и ще докладва на Европейския парламент, след като има повече 
информация по този въпрос.

4. Отговор на Комисията (REV.), получен на 28 февруари 2015 г.
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Комисията e получила допълнителна информация от малтийските органи относно 
правилата за разпределяне на детски надбавки съгласно правила на ЕС за социално 
осигуряване. Вносителят на петицията вече е получил тази информация след жалба от 
2012.

Малтийските органи подчертават в своя отговор, че не съществува дискриминация 
срещу немалтийски граждани на ЕС, пребиваващи в Малта, по отношение на правото за 
получаване на детски надбавки в Малта. Цялата информация, която се изисква от 
малтийските органи, има за задача да гарантира, че въпросните помощи са правилно 
изчислени и определени. Тази процедура е призната в декларацията, съдържаща се в 
заявлението по образец в съответствие с член 133 от Закона за социалната сигурност, и 
се прилага за всички заявители, независимо от тяхната националност.

Дадени са следните уточнения във връзка с необходимата информация:

Акт за раждане

Акт за раждане се изисква за деца, които не са родени или регистрирани в Малта. Това 
се прави, за да бъдат установени необходимите подробности за раждането на детето, за 
което се искат надбавки. Заявителите, чиито деца са родени и/или регистрирани в 
Малта, не се задължават да представят удостоверение за раждане, тъй като малтийските 
органи имат междуведомствен достъп до документи на публичния регистър за целите 
на присъждане на обезщетение. В действителност, в насоките за дейност на 
малтийската публична услуга се изключва изрично възможността правителствени 
органи да изискват от заявителите да представят удостоверения за гражданско 
състояние, издадени от други държавни служби. Обаче има случаи, когато този 
документ не е на разположение на малтийските органи, тъй като раждането не се е 
случило в Малта и детето не е било регистрирано в Малта. Подобна процедура би била 
приложима и в случай на малтийски гражданин, който изисква обезщетения за дете, 
което е родено извън Малта и което не е  регистрирано в публичния регистър.

Удостоверение за брак

Изисква се свидетелство за брак като уверение за брак, който не е сключен в Малта и 
не е регистриран в Малта. Органите не разполагат с междуведомствен достъп за 
придобиване на този документ и следователно се изисква удостоверение за брак. 
Същото изискване се прилага за малтийски двойки, които са сключили брак извън 
Малта и които не са регистрирали своя брак в публичния регистър. В такъв случай 
свидетелство за брак ще бъде изисквано и от заявителя. 

Официален документ от органите на държавата на произход, в който се 
потвърждава, че заявителят не получава семейни обезщетения в държавата на 
произход.

Малтийските органи признават, че такава информация може да бъде получена от 
държавата на произход по силата на регламентите на ЕС относно координацията на 
системите за социална сигурност. Въпреки това, за да се ускори процесът на 
обезщетение под формата на плащане, от заявителя се изисква да представи, когато е 
възможно, доказателство, че заявителят не получава семейни обезщетения от своята 
държава на произход. Възможно е заявителят вече да разполага с тази информация под 
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формата на официална декларация или кореспонденция между институцията и 
заявителя. Такова искане се прави в интерес на заявителя, за да се ускори процесът на 
подаване на заявления, който обикновено отнема от 3 до 6 месеца при поискване чрез 
използване на структурирани електронни документи, които са на разположение в 
рамките на регламентите за координация. Малтийските органи изискват тези 
документи от всички заявители, независимо от тяхната националност (включително 
малтийските граждани), ако в заявлението е даден утвърдителен отговор в полето, 
озаглавено „период на пребиваване извън Малта за повече от 3 месеца“.

Писмо от директора на училището, което децата са посещавали или ще посещават, в 
потвърждение на това, че децата са посещавали или ще посещават училище в Малта

Този документ се изисква само за деца на възраст от 16 до 21 години. Националното 
законодателство предвижда, че децата на възраст над 16 години, но под 21 години 
продължават да имат право на специални надбавки за децата, ако те не са заети на 
платена длъжност или се регистрират за търсене на работа или все още са в процес на 
образование или обучение в образователна институция и не получават под каквато и да 
е форма възнаграждение или обезщетение. В случаите на въпросните заявители при 
подаване на заявлението децата са били на възраст под 16 години и следователно такъв 
документ не би бил необходим. Писмо за потвърждение се изисква от всеки заявител 
(независимо от неговата националност), който подава заявление за  надбавки за деца с 
условия за имуществено състояние  за деца на възраст между 16 и 21 години.

Подписана декларация, потвърждаваща датата на пристигане на съпруга, съпругата 
и децата в Малта

Тази декларация се изисква с цел определяне на началната дата на получаване на 
надбавките и се изисква в интерес на заявителя, тъй като местното законодателство 
предвижда период от 6 месеца от датата на пристигане в Малта, през който заявителят 
може да подава заявление за детски надбавки и да получава плащания със задна дата, 
считано от датата на пристигане. Декларацията не се изисква от местните заявители, 
ако те не отбелязват утвърдително гореспоменатото поле в заявлението. Въпреки това 
от малтийски заявител в същата ситуация ще се изискват едни и същи документи, така 
че той да може да се възползва от тази отстъпка.

Официални чуждестранни документи, потвърждаващи доходите на съпруга и 
съпругата от чужбина

Тази информация е необходима само за детски надбавки с условия за имуществено 
състояние, когато се изисква задължително документ за доходи от тези държави, в 
които са регистрирани доходите. От местните заявители за детски надбавки с условия 
за имуществено състояние се изисква да представят ежегодно, заедно с формуляра на 
заявлението, отчети за приходите и разходите. Аналогично, от заявителите, които не са 
малтийски граждани, но работят в Малта през референтния период, се изисква да 
представят местни отчети за доходите, а не отчети за доходите от тези държави, в които 
са регистрирани доходите.

Заключение
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Въз основа на изложеното по-горе може да се направи заключението, че не съществува 
никаква дискриминация, основана на гражданство.


