
CM\1052688EL.doc PE537.230v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Αναφορών

30.7.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1212/2013, του Oisin Jones-Dillon, ιρλανδικής ιθαγένειας, για τις 
διακρίσεις εις βάρος των υπηκόων της ΕΕ στη Μάλτα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται, όπως και στις προηγούμενες αναφορές του, για την εικαζόμενη 
διακριτική μεταχείριση των υπηκόων της ΕΕ στη Μάλτα. Προβαίνει σε αναλυτική και 
λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στα γραφεία που είναι αρμόδια για τη 
διεκπεραίωση αιτήσεων (άδειες διαμονής, πιστοποιητικά, έντυπα χορήγησης επιδόματος 
τέκνου, κ.λπ.) των υπηκόων της ΕΕ, των καθυστερημένων απαντήσεων και εικαζόμενης 
κακομεταχείρισης όσων δεν είναι Μαλτέζοι υπήκοοι. Ο αναφέρων έχει ήδη έρθει σε επαφή 
με την Επιτροπή σχετικά με τις καταγγελίες του. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Απριλίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιουλίου 2014

Οι πληροφορίες που απαιτούνται από τις αρχές της Μάλτας από μη πολίτες της Μάλτας που 
κατοικoύν στη Μάλτα και επιθυμούν να λάβουν επίδομα τέκνου περιλαμβάνουν την απόδειξη 
ότι είναι κάτοικοι της Μάλτας, η οποία πιστοποιείται με το ειδικό έγγραφο 'e-κατοικία', ένα 
επίσημο έγγραφο από τις αρχές της χώρας καταγωγής με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι η 
οικογένεια δεν λαμβάνει κανένα επίδομα τέκνου εκεί. Απαιτείται επίσης μια επίσημη δήλωση 
από τον διευθυντή εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι το παιδί φοιτά τακτικά συμμετέχοντας σε 
πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ακόμη και αν το παιδί είναι κάτω των 16 ετών, καθώς και 
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ένα έγγραφο που πιστοποιεί την ημερομηνία άφιξης του παιδιού στη Μάλτα και άλλα 
επίσημα έγγραφα που επιβεβαιώνουν το προερχόμενο από το εξωτερικό εισόδημα των δύο 
συζύγων.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι απαιτήσεις αυτές συνιστούν συστημικές θεσμικές διακρίσεις 
με βάση την εθνικότητα έναντι των μη μαλτέζων πολιτών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, οι πολίτες της ΕΕ με συνήθη διαμονή στη Μάλτα έχουν το δικαίωμα 
να λαμβάνουν τα ίδια οικογενειακά επιδόματα με τους πολίτες της Μάλτας. Ωστόσο, για να 
είναι σε θέση οι αρμόδιοι φορείς να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του κανονισμού, 
υποχρεούται ο αιτών τις παροχές και άλλοι φορείς υποχρεούνται να παράσχουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες (άρθρο 76, παρ. 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004).

Απαιτούνται ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες από πολίτες που δεν είναι υπήκοοι Μάλτας 
για την αξιολόγηση της ιδιαίτερης κατάστασής τους ώστε να καθοριστεί αν δικαιούνται 
επίδομα τέκνου ή όχι.

Ως εκ τούτου, η ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία άφιξης του παιδιού στη Μάλτα και 
τα έγγραφα που βεβαιώνουν το εισόδημα των γονέων, φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία στη διαδικασία δεδομένου ότι το επίδομα εξαρτάται από το εισόδημα.

Οι πληροφορίες που αφορούν τη διαμονή και την πλήρη σχολική φοίτηση μπορούν επίσης να 
θεωρηθούν ως σημαντικά στοιχεία. Ωστόσο, για να συνάδει αυτή η πρακτική με τις διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  883/2004, θα έπρεπε οι πληροφορίες αυτές να απαιτούνται και 
από τις οικογένειες της Μάλτας.

Τέλος, οι πληροφορίες σχετικά με τυχόν επιδόματα τέκνου που λαμβάνονται από τη χώρα 
προέλευσης δεν συνάδουν με τον κανονισμό, δεδομένου ότι, ακόμη και αν το επίδομα αυτό 
χορηγείται από άλλο κράτος μέλος, τούτο δεν αποκλείει τη χορήγηση επιδόματος βάσει της 
νομοθεσίας της Μάλτας. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται υπό αμφισβήτηση οι κανόνες 
σχετικά με την επικάλυψη επιδομάτων (άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004), και 
θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις δύο αρχές βάσει των πραγματικών περιστατικών (άρθρο 
60 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, σε σχέση με τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 
68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004).

Συμπέρασμα

Μερικά απότα στοιχεία που παρέσχε ο αναφέρων, όπως η απαίτηση προσκόμισης 
στοιχείων σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα που λαμβάνονται σε άλλα κράτη μέλη, οι 
βεβαιώσεις διαμονής και οι βεβαιώσεις από εκπαιδευτικά ιδρύματα, απαιτήσεις οι οποίες 
δεν ισχύουν για τους πολίτες της Μάλτας, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθιερωμένη 
πρακτική που εφαρμόζεται στη Μάλτα και δεν συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ και ιδιαίτερα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα απευθυνθεί γραπτώς στις αρχές της Μάλτας για να ζητήσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που περιγράφονται στην αναφορά 
και θα επανέλθει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόλις λάβει τις πρόσθετες αυτές 
πληροφορίες.
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4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Η Επιτροπή έλαβε συμπληρωματικές πληροφορίες από τις αρχές της Μάλτας σχετικά με τους 
κανόνες που διέπουν τη χορήγηση επιδόματος τέκνου στο πλαίσιο των κανόνων κοινωνικής 
ασφάλισης της ΕΕ. Ο αναφέρων έχει ήδη λάβει τις σχετικές πληροφορίες μετά από 
καταγγελία που ανάγεται στο 2012.

Οι αρχές της Μάλτας τόνισαν στην απάντησή τους ότι δεν υπάρχει διάκριση εις βάρος των μη 
μαλτέζων πολιτών της ΕΕ που κατοικούν στη Μάλτα όσον αφορά το δικαίωμα επιδόματος 
τέκνου στη Μάλτα. Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τις αρχές της Μάλτας 
εξυπηρετούν στην διασφάλιση ότι οι παροχές υπολογίζονται και καθορίζονται προσηκόντως. 
Η διαδικασία αυτή αναγνωρίζονται στη Δήλωση που περιλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης 
σύμφωνα με το άρθρο 133 του νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης, και εφαρμόζεται σε όλους 
τους αιτούντες, ανεξαρτήτως ιθαγένειας.

Δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτούμενες πληροφορίες:

Πιστοποιητικό γεννήσεως

Πιστοποιητικό γέννησης απαιτείται για τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί στη Μάλτα ή δεν 
είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγιά της. Αυτό γίνεται για την πιστοποίηση των αναγκαίων 
στοιχείων που αφορούν τη γέννηση του παιδιού για το οποίο ζητείται το επίδομα τέκνου. Οι 
αιτούντες των οποίων τα τέκνα έχουν γεννηθεί στη Μάλτα, ή είναι εγγεγραμμένα στα 
δημοτολόγιά της, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό γέννησης, δεδομένου ότι οι 
αρχές της Μάλτας έχουν εσωτερική πρόσβαση στα δημοτολόγια κατά την εξέταση όσον 
αφορά τη χορήγηση των παροχών. Πράγματι, οι οδηγίες των δημόσιων υπηρεσιών της 
Μάλτας δεν επιτρέπουν στους κρατικούς φορείς να ζητούν από τους αιτούντες να 
προσκομίζουν πιστοποιητικά προσωπικής κατάστασης που εκδίδονται από άλλες 
κυβερνητικές υπηρεσίες. Ωστόσο, όταν ένα παιδί δεν γεννιέται στη Μάλτα και δεν είναι 
εγγεγραμμένο στα δημοτολόγιά της, οι σχετικές υπηρεσίες της Μάλτας δεν διαθέτουν το 
έγγραφο αυτό. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση που Μαλτέζος 
υπήκοος αιτεί επίδομα τέκνου για παιδί που γεννήθηκε εκτός Μάλτας  και δεν είναι 
εγγεγραμμένα στο δημοτολόγιο.

Πιστοποιητικό γάμου

Το πιστοποιητικό γάμου απαιτείται για τη διαπίστωση γάμου που δεν τελέστηκε και δεν 
καταχωρήθηκε στη Μάλτα. Οι αρχές δεν μπορούν να έχουν ενδοτμηματική πρόσβαση για την 
απόκτηση του εγγράφου αυτού, και, ως εκ τούτου, ζητείται το πιστοποιητικό γάμου τους. Η 
ίδια υποχρέωση ισχύει για ζεύγος Μαλτέζων που έχει συνάψει γάμο εκτός Μάλτας και δεν 
καταχώρισε τον γάμο του στο δημόσιο μητρώο.   Στην περίπτωση αυτή, ζητείται επίσης από 
τον αιτούνταπιστοποιητικό γάμου. 

Επίσημο έγγραφο από τις αρχές της χώρας καταγωγής στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο αιτών 
δεν λαμβάνει εκεί οικογενειακές παροχές.

Οι μαλτεζικές αρχές αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ληφθούν από την 
χώρα καταγωγής του προσώπου βάσει των κανονισμών της ΕΕ για τον συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, για να επιταχυνθεί η διαδικασία για την καταβολή του 
επιδόματος, ο αιτών καλείται να παράσχει, όπου είναι δυνατόν, την απόδειξη ότι δεν 
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λαμβάνει οικογενειακές παροχές από τη χώρα προέλευσής του. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί 
να είναι ήδη διαθέσιμες στον αιτούντα υπό τη μορφή επίσημης δήλωσης ή αλληλογραφίας 
μεταξύ του ιδρύματος και του ιδίου. Το αίτημα αυτό πραγματοποιείται προς το συμφέρον του 
αιτούντος, για την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, η οποία μπορεί να 
διαρκέσει κατά μέσο όρο από 3 έως 6 μήνες όταν ζητείται μέσω των προκαθορισμένων 
ηλεκτρονικών εγγράφων που διατίθενται στο πλαίσιο των κανονισμών συντονισμού. Οι αρχές 
της Μάλτας ζητούν τα ίδια έγγραφα από όλους τους αιτούντες, ανεξαρτήτως ιθαγένειας 
(συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων της Μάλτας) αν έχει σταυρωθεί το τετραγωνίδιο 
«διαμονή εκτός της Μάλτας για περισσότερο από 3 μήνες».

Επιστολή του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο τα παιδιά φοιτούσαν/πρόκειται να φοιτήσουν 
που βεβαιώνει ότι τα παιδιά σε σχολείο στη Μάλτα.

Το έγγραφο αυτό απαιτείται μόνο για τα παιδιά ηλικίας 16-21 ετών. Η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει ότι τα παιδιά άνω των 16 ετών και κάτω των 21 ετών εξακολουθούν να είναι 
επιλέξιμα για τα ειδικά επιδόματα τέκνου εφόσον δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα 
και είναι εγγεγραμμένα ως απασχολούμενα ή εξακολουθούν να  φοιτούν τακτικά 
συμμετέχοντας σε πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα και δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε μορφή 
αμοιβής ή επιδόματος. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία της αιτήσεως, το 
ενδιαφερόμενο παιδί είναι κάτω των 16 ετών,το έγγραφο αυτό δεν απαιτείται.  Απαιτείται 
επιστολή επιβεβαίωσης από κάθε ενδιαφερόμενο (ανεξαρτήτως ιθαγένειας,) που αιτεί 
επίδομα τέκνου βάσει εισοδήματος για παιδιά ηλικίας μεταξύ 16-21 ετών.

Υπογεγραμμένη δήλωση με την οποία επιβεβαιώνεται η ημερομηνία άφιξης των συζύγων και 
των παιδιών στη Μάλτα

Η δήλωση αυτή απαιτείται για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης για την χορήγηση 
της παροχής και είναι προς το συμφέρον του αιτούντος, επειδή η τοπική νομοθεσία προβλέπει 
περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία άφιξης στη Μάλτα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση για επίδομα τέκνου και να λάβει αναδρομικά τα ποσά που 
αντιστοιχούν από την ημερομηνία άφιξης. Η δήλωση δεν ζητείται από τους αιτούντες, 
εφόσον δεν σταυρώσουν το προαναφερθέν τετραγωνίδιο. Ωστόσο, τα ίδια έγγραφα θα 
ζητηθούν και από ένα Μαλτέζο αιτούντα που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση προκειμένου να 
μπορέσει να επωφεληθεί από αυτή την παροχή.

Επίσημα έγγραφα του εξωτερικού που επιβεβαιώνουν το προερχόμενο από το εξωτερικό 
εισόδημα των δύο συζύγων

Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται μόνο για τα χορηγούμενα επιδόματα τέκνου βάσει 
εισοδήματος σε περίπτωση που είναι υποχρεωτική η δήλωση εισοδήματος από τις χώρες στις 
οποίες καταγράφηκε το εισόδημα. Οι αιτούντες που ζητούν επιδόματα τέκνου βάσει 
εισοδήματος  υποχρεούνται να προσκομίζουν, μαζί με το έντυπο αίτησης, δηλώσεις 
εισοδήματος σε ετήσια βάση.   Ομοίως, οι μη μαλτέζοι αιτούντες που εργάζονταν στη Μάλτα 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καλούνται να παράσχουν τοπικές δηλώσεις 
εισοδήματος και όχι δηλώσεις εισοδήματος από τις χώρες όπου το εισόδημα έχει καταγραφεί.

Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται διάκριση λόγω 
ιθαγενείας.


