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Subject: Andragende nr. 1212/2013 af Oisin Jones-Dillon, irsk statsborger, om 
forskelsbehandling af EU-borgere i Malta

1. Sammendrag

Andrageren klager, ligesom i sine tidligere andragender, over påstået forskelsbehandling af 
EU-borgere i Malta. Han giver detaljerede redegørelser for og beskrivelser af, hvad der sker 
på de kontorer, der er ansvarlige for at behandle ansøgninger (om opholdstilladelser, 
certifikater, børnetilskud osv.) fra EU-statsborgere, og beretter om sene svar og påstået dårlig 
behandling af ikke-maltesiske statsborgere. Han har allerede kontaktet Kommissionen 
vedrørende sine klagepunkter. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. april 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. juli 2014

Blandt de oplysninger, som de maltesiske myndigheder kræver fra ikke-maltesiske 
statsborgere med bopæl i Malta, for at de kan få børnetilskud, er dokumentation for lovligt 
ophold i form af en bestemt e-opholdstilladelse, et officielt dokument fra myndighederne i 
oprindelseslandet, der bekræfter, at familien ikke modtager børnetilskud der. Der kræves også 
en formel erklæring fra lederen af en uddannelsesinstitution om, at barnet regelmæssigt følger 
et uddannelsesprogram på fuld tid, selv hvis barnet er under 16 år, samt dokumentation for 
datoen for barnets indrejse i Malta og officielle dokumenter, der bekræfter mandens og 
hustruens indkomst fra udlandet.
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Andrageren hævder, at disse krav udgør en systemisk institutionel forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet mod ikke-maltesiske statsborgere.

I henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 
har EU-borgere, der har deres sædvanlige bopæl i Malta, ret til at modtage de samme 
familieydelser som maltesiske statsborgere. For at de relevante institutioner kan sikre, at 
forordningen anvendes korrekt, er den, der anmoder om ydelserne, og andre institutioner 
imidlertid forpligtet til at give de nødvendige oplysninger (artikel 76, stk. 4, i forordning (EF) 
nr. 883/2004).

Hvis der kræves yderligere oplysninger fra ikke-maltesiske statsborgere, skal disse 
oplysninger være nødvendige for, at man kan vurdere de pågældende borgeres specifikke 
situation med henblik på at afgøre, om de har ret til børnetilskud.

Oplysninger om datoen for barnets indrejse i Malta og dokumenter, der bekræfter forældrenes 
indkomst, forekommer derfor relevante, da tilskuddet afhænger af indkomsten.

Oplysningerne om bopæl og fuldtidsskolegang kan også være relevante. Det er imidlertid en 
forudsætning for, at forordning (EF) nr. 883/2004 er overholdt, at maltesiske familier 
afkræves de samme oplysninger.

Endelig bemærkes, at det ikke er i overensstemmelse med forordningen at kræve oplysninger 
om børnetilskud fra oprindelseslandet, for selv hvis der ydes et sådant tilskud fra en anden 
medlemsstat, betyder dette ikke, at der ikke kan bestå en ret til tilskud i henhold til den 
maltesiske lovgivning. I den situation bliver antikumulationsreglerne relevante (artikel 68 i 
forordning (EF) nr. 883/2004), og skal anvendes af de to myndigheder på grundlag af de 
faktiske omstændigheder (artikel 60 i forordning (EF) nr. 987/2009 for så vidt angår 
proceduren ved anvendelse af artikel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004).

Konklusion

Nogle af de oplysninger, andrageren har forelagt, f.eks. om krav om oplysninger om 
familieydelser modtaget i andre medlemsstater, dokumentation for bopæl og 
dokumentation fra uddannelsesinstitutioner, der ikke kræves af maltesiske borgere, kunne 
pege på, at der er en fast praksis i Malta, der ikke overholder EU-lovgivningen og navnlig 
forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Kommissionen vil derfor rette skriftlig henvendelse til de maltesiske myndigheder for at 
anmode om yderligere oplysninger om de i andragendet beskrevne bestemmelser og vil 
rapportere tilbage til Europa-Parlamentet, når det har supplerende oplysninger om dette 
emne.

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 28. februar 2015

Kommissionen har modtaget supplerende oplysninger fra de maltesiske myndigheder 
vedrørende reglerne om ydelse af børnetilskud under EU's bestemmelser om social sikring. 
Andrageren har allerede modtaget disse oplysninger som følge af en klage fra 2012.

De maltesiske myndigheder påpeger i deres svar, at ikke-maltesiske EU-borgere med bopæl i 
Malta ikke forskelsbehandles for så vidt angår retten til at modtage børnetilskud i Malta. Alle 
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de oplysninger, der kræves af de maltesiske myndigheder, har til formål at sikre, at den 
pågældende ydelse beregnes og fastsættes korrekt. En sådan procedure begrundes i den 
erklæring, der er indeholdt i ansøgningsformularen i overensstemmelse med artikel 133 i 
loven om social sikring og gælder for alle ansøgere, uanset nationalitet.

Følgende specifikationer angives vedrørende de krævede oplysninger:

Fødselsattest

Der kræves en fødselsattest for børn, der ikke er født eller registreret i Malta. Dette sker for at 
bekræfte de nødvendige fødselsoplysninger for det barn, for hvilket der ansøges om 
børnetilskud. Ansøgere, hvis børn blev født og/eller registreret i Malta, skal ikke fremlægge 
fødselsattest, idet de maltesiske myndigheder inden for forvaltningerne har adgang til 
dokumenter i det offentlige register i forbindelse med tildeling af ydelser. De maltesiske 
direktiver om offentlige tjenester udelukker specifikt offentlige instanser fra at kræve, at 
ansøgere fremlægger civilstandsattester udstedt af andre offentlige instanser. I sådanne 
tilfælde er et sådant dokument imidlertid ikke tilgængeligt for de maltesiske myndigheder idet 
fødslen fandt sted uden for Malta og barnet ikke er registreret i Malta. En sådan procedure 
ville ligeledes finde sted, hvis en malteser søgte om tilskud til et barn, der er født uden for 
Malta, og hvis barn ikke er registreret i det offentlige register.

Vielsesattest

Der kræves en vielsesattest som dokumentation for et ægteskab, der ikke er indgået i Malta, 
og ikke er registreret i Malta. Myndighederne har ikke adgang til erhvervelse af dette 
dokument inden for forvaltningerne, og derfor kræves der en vielsesattest. Det samme krav 
gælder for maltesiske par, der indgår ægteskab uden for Malta, og som ikke har registreret 
deres ægteskab i det offentlige register. I sådanne tilfælde skal ansøgeren ligeledes fremlægge 
en vielsesattest. 

Et officielt dokument fra myndighederne i oprindelseslandet, der bekræfter, at familien ikke 
modtager familieydelser der

De maltesiske myndigheder erkender, at sådanne oplysninger kan indhentes fra en persons 
oprindelsesland, jf. EU's forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. For at 
fremskynde processen for udbetaling af en ydelse skal ansøgeren imidlertid, hvis dette er 
muligt, dokumentere, at ansøgeren ikke modtager familieydelser fra sit oprindelsesland. 
Sådanne oplysninger kan allerede være til rådighed for ansøgeren i form af en officiel 
erklæring eller korrespondance mellem institutionerne og ansøgeren. Sådanne krav fremsættes 
i ansøgerens interesse for at bidrage til at fremskynde ansøgningsproceduren, der i gennemsnit 
kan vare fra 3-6 måneder, når der ansøges ved hjælp af de strukturerede elektroniske 
dokumenter, der er tilgængelige ifølge forordningen om koordinering. De maltesiske 
myndigheder kræver de samme dokumenter fra alle ansøgere uanset deres nationalitet 
(herunder maltesiske statsborgere), hvis der i ansøgningen er sat kryds ved rubrikken 
"Opholdsperiode uden for Malta med en varighed af mere end tre måneder".

Skrivelse fra lederen af den skole, hvor børnene går/skal gå i skole med bekræftelse på, at 
børnene går /skal gå i skole i Malta
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Dette dokument kræves kun, hvis børnene er i alderen 16-21 år. Den nationale lovgivning 
fastsætter, at børn over 16 år men under 21 år stadig er berettigede til særligt børnetilskud, 
hvis de ikke er erhvervsaktive eller registrerede som beskæftigede eller stadig er under 
fuldtidsuddannelse i en uddannelsesinstitution og ikke modtager nogen form for løn eller 
støtte. For så vidt angår ansøgerne i dette andragende, var børnene på tidspunktet for 
ansøgningen under 16 år, og et sådant dokument var derfor ikke nødvendigt. Der er kræves en 
bekræftelsesskrivelse fra alle ansøgere (uanset deres nationalitet), som ansøger om 
indtægtsbestemte børnetilskud for børn i alderen 16-21 år.

Underskrevet erklæring med bekræftelse af datoen for mandens, hustruens og børnenes 
indrejse i Malta.

Denne erklæring kræves for at fastsætte startdatoen for modtagelse af ydelsen, og den kræves 
i ansøgerens interesse, fordi den lokale lovgivning fastsætter en seks-måneders periode fra 
datoen for indrejse i Malta, i løbet af hvilken ansøgeren kan indgive en ansøgning om 
børnetilskud og modtage betalinger med tilbagevirkende kraft fra datoen for indrejse. 
Erklæringen kræves ikke af lokale ansøgere, hvis de ikke har sat kryds i den ovennævnte 
rubrik. En maltesisk ansøger i samme situation vil blive bedt om at fremlægge samme 
dokumenter, hvis denne ønske at benytte denne ydelse. 

Officielle dokumenter, der bekræfter mandens og hustruens indkomst fra udlandet.

Oplysningerne er kun nødvendige i forbindelse med indkomstbestemte børnetilskud, hvor en 
indkomstopgørelse fra de lande, hvor en indtægt blev registreret, nødvendigvis kræves. 
Lokale ansøgere, der ansøger om indkomstbestemt børnetilskud skal sammen med 
ansøgningsformularen indgive indkomstopgørelser på årsbasis. Tilsvarende skal ikke-
maltesiske ansøgere, der arbejder i Malta i løbet af referenceperioden, fremlægge lokale 
indkomstopgørelser og ikke indkomstopgørelser fra de lande, hvor en indkomst blev 
registreret.

Konklusion

Det kan på grundlag af ovenstående konkluderes, at der ikke er tale om forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet.


