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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2014–2019

Petitsioonikomisjon

30.7.2014

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 1212/2013, mille on esitanud Iiri kodanik Oisin Jones-Dillon 
ELi kodanike diskrimineerimise kohta Maltas

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja kaebab – nagu ka oma eelmistes petitsioonides – ELi kodanike väidetava 
diskrimineerimise üle Maltas. Ta esitab üksikasjalikud andmed ja kirjeldused selle kohta, mis 
toimub ELi kodanike taotluste (elamisload, tõendid, lapsetoetuste vormid jne) käsitlemise eest 
vastutavates asutustes, pikalt viibivate vastuste ja muude kui maltalaste väidetava 
väärkohtlemise kohta. Ta on oma kaebustega juba komisjoni poole pöördunud. 

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 2. aprillil 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Komisjoni vastus, mis saadi 30. juulil 2014

Teave, mida Malta ametiasutused lapsetoetuse andmiseks nõuavad Maltas elavatelt mitte-
Malta päritolu ELi kodanikelt, sisaldab e-tõendi vormis elukohatõendit ning ametlikku 
dokumenti päritoluriigi ametiasutuselt, milles kinnitatakse, et perekond ei saa lapsetoetust 
päritoluriigis. Lisaks nõutakse haridusasutuse juhi väljastatud ametlikku deklaratsiooni selle 
kohta, et laps käib regulaarselt täisajaga koolis, isegi kui laps on alla 16-aastane, samuti 
dokumenti, mis kinnitab lapse Maltasse saabumise kuupäeva, ning ametlikke dokumente 
abikaasade teisest riigist pärit sissetuleku kohta.
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Petitsiooni esitaja väidab, et need nõuded tähendavad mitte-Malta päritolu ELi kodanike 
süsteemset institutsioonilist diskrimineerimist nende kodakondsuse alusel.

Määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) kohaselt on 
ELi kodanikel, kelle alaline elukoht on Maltas, õigus saada samasuguseid perehüvitisi nagu 
Malta kodanikelgi. Selleks et asjaomased institutsioonid saaksid määrust nõuetekohaselt 
rakendada, peavad hüvitiste taotlejad ja teised institutsioonid esitama vajaliku teabe (määruse 
(EÜ) nr 883/2004 artikli 76 lõige 4).

Kui mittemaltalastest ELi kodanikelt nõutakse lisateavet, peab see teave olema vajalik selleks, 
et hinnata kodanike konkreetset olukorda ja teha kindlaks, kas neil on õigus saada 
lapsetoetust.

Seetõttu näib olevat asjakohane küsida teavet lapse Maltasse saabumise kuupäeva kohta ja 
dokumente vanemate sissetulekute kohta, sest toetuse saamine sõltub sissetulekust.

Teave elukoha ja koolikohustuse täitmise kohta näib samuti asjakohane. Kuid määruse (EÜ) 
nr 883/2004 nõuetekohaseks järgimiseks tuleks sama teavet nõuda ka Malta perekondadelt.

Mis puutub teabesse lapsetoetuse kohta päritoluriigis, siis see ei ole kooskõlas määrusega, 
sest isegi kui teine liikmesriik sellist toetust annab, ei välista see õigust toetusele Malta 
õigusaktide alusel. Sellises olukorras tulevad kõne alla eeskirjad toetuste kattumise puhul 
(määruse (EÜ) nr 883/2004 artikkel 68) ja mõlema riigi ametiasutused hindavad tegelikku 
olukorda (määruse (EÜ) nr 987/2009 artikkel 60 kooskõlas määruse (EÜ) nr 883/2004) artikli 
68 kohaldamise menetlusega).

Järeldus

Mõned petitsiooni esitaja esitatud üksikasjad, nagu teave teisest liikmesriigist saadavate 
peretoetuste kohta, elukohatõend ja haridusasutuse tõend, mida ei nõuta Malta kodanikelt, 
võivad viidata sellele, et Maltas on välja kujunenud tava, mis ei ole kooskõlas ELi õigusega ja 
täpsemalt määrusega (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta.

Euroopa Komisjon kirjutab seetõttu Malta ametiasutustele, küsib lisateavet petitsioonis 
kirjeldatud nõuete kohta ning annab aru Euroopa Parlamendile, kui ta on kõnealuses 
küsimuses lisateavet saanud.

4. Komisjoni vastus (läbivaatamine), mis saadi 28. veebruaril 2015

Komisjon on saanud Malta ametiasutustelt lisateavet Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse 
eeskirjadele vastava lastetoetuste jagamise eeskirja kohta. Petitsiooni esitajale on see teave 
juba esitatud vastusena tema 2012. aastal esitatud kaebusele.

Malta ametiasutused märgivad oma vastuses, et Maltas elavaid ELi kodanikke, kes ei ole 
Malta kodanikud, ei kohelda Maltas lastetoetuste saamise õiguse osas diskrimineerivalt. Malta 
ametiasutuste nõutava teabe eesmärk on tagada, et kõnealune hüvitis määratakse ja seda 
arvestatakse nõuetekohaselt. Menetluse vastavus sotsiaalkindlustusseaduse artiklile 133 on 
kinnitatud deklaratsioonis, mis kuulub taotluse vormi juurde ja kehtib kõikidele taotlejatele, 
sõltumata nende kodakondsusest.
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Järgnev jaotus on koostatud vastavalt nõutavale teabele.

Sünnitunnistus

Sünnitunnistust nõutakse laste kohta, kes ei ole Maltas sündinud või registreeritud. Seda 
tehakse selleks, et kindlaks teha selle lapse vajalikke sünniandmeid, kellele toetust taotletakse. 
Taotlejad, kelle lapsed on sündinud ja/või registreeritud Maltas, ei pea sünnitunnistust 
esitama, sest Malta ametiasutuste osakondadel on toetusesaajate väljaselgitamiseks juurdepääs 
riikliku registri dokumentidele. Malta avaliku teenistuse direktiivid ei luba valitsusasutustel 
nõuda mõnes teises valitsusasutuses väljastatud perekonnaseisu tunnistusi. Kuid kõnealusel 
juhul ei ole selline dokument Malta ametiasutustele kättesaadav, kuna laps on sündinud 
väljaspool Maltat ja laps ei ole Maltas registreeritud. Selline kord kehtib ka juhul, kui Malta 
kodanik taotleb toetust lapsele, kes on sündinud väljaspool Maltat, ja kui laps ei ole riiklikus 
registris registreeritud.

Abielutunnistus

Abielutunnistus on nõutav abielu tõendamiseks juhul, kui abielu ei ole Maltas sõlmitud ega 
registreeritud. Ametiasutuste osakondadel ei ole sellele dokumendile juurdepääsu ning 
seetõttu nõutakse abielutunnistuse esitamist. Sama nõue kehtib Malta abielupaaridele, kes on 
abiellunud väljaspool Maltat ja kes ei ole oma abielu riiklikus registris registreerinud. Sellisel 
juhul on ka abielutunnistuse esitamine taotluse esitajale kohustuslik. 

Päritoluriigi asutuse ametlik dokument, mis kinnitab, et taotleja ei saa seal ühtegi peretoetust

Malta ametiasutused tunnistavad, et sellist teavet on võimalik saada isiku päritoluriigist 
sotsiaalkindlustuse valdkonna kooskõlastamist käsitlevate ELi määruste alusel. Kuid hüvitise 
väljamaksmisega seotud toimingute kiirendamiseks palutakse taotlejal esitada võimaluse 
korral tõend, et taotleja ei saa mingeid perehüvitisi oma päritoluriigis. Selline teave võib 
ametliku avalduse või institutsiooni ja taotleja vahelise kirjavahetuse vormis olla taotlejal juba 
olemas. Kõnealune nõue on taotleja huvides, et kiirendada taotluse menetlemise protsessi, mis 
võib kesta keskmiselt 3–6 kuud, kui tõendi päring tuleb vastavalt koordineerimismäärustele
esitada struktureeritud elektrooniliste dokumentide andmebaasi. Malta ametiasutused küsivad 
sedasama dokumenti kõigilt taotlejatelt, sõltumata nende kodakondsusest (sealhulgas Malta 
kodanikelt), kui taotluse vormis on märgitud märkeruut „Väljaspool Maltat elamise aeg on 
pikem kui 3 kuud“.

Koolidirektori tõend selle kohta, et lapsed käisid/käivad selles koolis, mis tõendab, et lapsed 
käisid/käivad Malta koolis

See dokument on vajalik ainult juhul, kui laps on 16–21aastane. Riigi tasandi õigusaktides on 
sätestatud, et üle 16 aasta vanused, kuid alla 21aastased lapsed võivad saada spetsiaalset 
lastetoetust, kui nad ei tee tasustatavat tööd ega ole end tööle registreerinud või õpivad seni 
mõnes õppeasutuses täisajaga õppevormis või osalevad koolitusel ega saa mingit tasu või 
toetust. Taotleja kirjeldatud juhtudel olid lapsed taotluse esitamise ajal alla 16aastased, seega 
seda dokumenti ei olnud vaja. Koolidirektori tõendit nõutakse igalt taotlejalt (olenemata 
rahvusest), kes taotleb toimetulekupõhist lapsetoetust lapsele, kes on 16–21aastane.

Allkirjastatud deklaratsioon, mis tõendab abikaasa (mehe või naise) ja laste Maltasse 
saabumise kuupäeva
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Seda deklaratsiooni nõutakse toetuse saamise alguskuupäeva määramiseks ning see nõue on 
taotleja huvides, sest kohalike õigusaktidega on ette nähtud, et lastetoetuse avalduse võib 
esitada 6 kuu jooksul alates Maltasse saabumise kuupäevast ja saada maksed tagasiulatuvalt 
alates saabumise kuupäevast. Deklaratsiooni ei nõuta kohalikelt taotlejatelt, kui nad ei märgi 
eespool viidatud märkeruutu. Siiski nõutakse taotlejalt, kes on Malta kodanik, samas 
olukorras samu dokumente, et nad saaksid seda kontsessiooni kasutada.

Ametlikud välismaal väljastatud dokumendid, mis tõendavad mehe ja naise välismaal teenitud 
tulu

See teave on vajalik üksnes vajaduspõhise lapsetoetuse taotlemise korral, mil nõutakse selles 
riigis esitatud tuludeklaratsiooni, kus tulud registreeriti. Kohalikelt vajaduspõhise lastetoetuse 
taotlejatelt nõutakse igal aastal tuludeklaratsiooni esitamist. Samuti ei pea need taotlejad, kes 
ei ole Malta kodanikud, kuid kes töötavad Maltas, esitama kohaliku tuludeklaratsiooni, mitte 
selles riigis esitatud tuludeklaratsiooni, kus sissetulek registreeriti.

Järeldus

Eespool esitatud põhjenduste alusel võib järeldada, et antud juhtumil ei ole tegemist 
diskrimineerimisega kodakondsuse alusel.


