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Máltán az uniós polgárok hátrányos megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója korábbi petícióihoz hasonlóan kifogásolja, hogy Máltán állítólag 
hátrányos megkülönböztetés éri az uniós polgárokat. A petíció benyújtója részletesen 
beszámol az uniós polgárok kérelmeinek (tartózkodási engedélyek, igazolások, gyermek utáni 
támogatás igénylésére szolgáló formanyomtatványok stb.) elbírálásért felelős hivatalok 
eljárásáról, rámutatva a késedelmes ügyintézésre és a nem máltai állampolgárokkal szembeni 
állítólagos nem megfelelő bánásmódra. A petíció benyújtója már felvette a kapcsolatot a 
Bizottsággal panaszainak tárgyában. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. április 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. július 30.

A gyermek utáni támogatás odaítélése érdekében a máltai hatóságok által a nem máltai 
állampolgároktól megkövetelt információ magában foglal többek között egy különleges 
elektronikus tartózkodási kártyával igazolt lakhatási bizonyítványt, illetve egy, a származási 
ország szervei által kiállított hivatalos dokumentumot, amely igazolja, hogy a család az adott 
országban nem részesül gyermek utáni támogatásban. Szükség van továbbá egy oktatási 
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intézmény vezetője által kiállított hivatalos nyilatkozatra arról, hogy a gyermek rendszeresen 
részt vesz a teljes idejű oktatási programban (akkor is, ha az illető kiskorú még nincs 16 éves), 
valamint a gyermek Máltára érkezésének időpontját igazoló papírokra és a férj és feleség 
külföldi jövedelmét igazoló hivatalos dokumentumokra.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy e követelmények a nem máltai uniós állampolgárok 
rendszeres, intézményesített hátrányos megkülönböztetését jelentik.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet szerint a máltai 
rendszeres tartózkodási hellyel rendelkező uniós polgároknak ugyanolyan családi 
támogatásokhoz van joga, mint a máltai állampolgároknak. Ugyanakkor, ahhoz, hogy az 
illetékes intézmények gondoskodhassanak a rendelet megfelelő alkalmazásáról, a 
támogatásért folyamodóknak, illetve a többi intézménynek rendelkezésre kell bocsátaniuk a 
szükséges információkat (a 883/2004/EK rendelet 76. cikkének (4) bekezdése).

Ha a nem máltai polgároktól további információkat kérnek, ez valószínűleg az adott 
személyek konkrét helyzetének felméréséhez szükséges, annak eldöntése érdekében, hogy 
van-e joguk a gyermek utáni támogatáshoz.

Ezért a gyermek Máltára érkezésének időpontját, illetve a szülők jövedelmét igazoló 
dokumentumok relevánsnak tekinthetők, mivel a támogatás összege a jövedelemtől függ.

A lakcímmel és teljes idejű iskolalátogatással kapcsolatos információ is lényeges lehet. 
Ugyanakkor a 883/2004/EK rendeletnek való megfelelés érdekében a máltai családoktól is 
ugyanezeket az adatokat kellene megkövetelni.

A gyermek után a származási országban kapott juttatásokról szóló információ azonban nem 
egyeztethető össze a rendelettel, mert ha egy másik tagállam fizet is ilyen támogatást, ez nem 
zárja ki a máltai jogszabályok szerinti jogosultságot. Ilyen helyzetben az egymást fedő 
juttatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (a 883/2004/EK rendelet 68. cikke), és a 
két hatóságnak kell ezt a tények alapján felmérni (a 987/2009/EK rendelet 60. cikke) 
tekintettel a 883/2004/EK rendelet 68. cikkének alkalmazásával kapcsolatos eljárásra.

Következtetés

A petíció benyújtója által ismertetett részletek némelyike – mint például a más tagállamban 
kapott családi juttatásról szóló információ, illetve a máltai polgároktól meg nem követelt 
lakcímigazolás és iskolalátogatási igazolás – arra utalhat, hogy egy Máltán elterjedt 
gyakorlat nem felel meg az európai uniós jognak, és különösen a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendeletnek.

A Bizottság ezért írásban megkeresi a máltai hatóságokat, hogy további tájékoztatást 
kapjon a petícióban leírt szabályokról, és jelentést tesz az Európai Parlamentnek, amint 
további információval rendelkezik a fenti ügyben.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2015. február 28.

A Bizottság további tájékoztatást kapott a máltai hatóságoktól az EU társadalombiztosítási 
szabályainak megfelelően a gyermek utáni pótlék odaítélésére vonatkozó szabályokról. A 
petíció benyújtója ezt az információt már egy 2012-ben benyújtott panasza nyomán megkapta.
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A máltai hatóságok arra mutatnak rá, hogy a Máltán lakó nem máltai állampolgár európai 
uniós polgárok nincsenek hátrányosan megkülönböztetve a gyermek utáni támogatás Máltán 
való odaítélése tekintetében. A máltai hatóságok által megkövetelt minden információ arra 
szolgál, hogy biztosítsa a szóban forgó juttatás helyes kiszámítását és meghatározását. Ezt az 
eljárást a társadalombiztosítási törvény 133. cikkének megfelelően a kérelem 
formanyomtatványához csatolt nyilatkozat ismeri el, és állampolgárságtól függetlenül minden 
kérelmezőre érvényes.

A kért adatokra vonatkozóan az alábbi konkrét dokumentumok vannak felsorolva:

a születési anyakönyvi kivonat

A nem Máltán született, illetve itt nyilvántartásba nem vett gyermekek esetében születési 
anyakönyvi kivonatra van szükség. Ez a támogatandó gyermek születési adatairól szóló, 
szükséges  információ megállapítása miatt fontos. Azoknak a kérelmezőknek, akiknek 
gyermeke Máltán születetett, vagy itt nyilvántartásba vétetett, nem kell benyújtaniuk a 
születési anyakönyvi kivonatot, mert a máltai hatóságok a juttatások vonatkozásában 
intézményközi hozzáféréssel rendelkeznek a nyilvántartásokhoz. A máltai közszolgáltatási 
irányelvek valójában konkrétan tiltják az egyes állami hivataloknak, hogy más állami 
hivatalok által kibocsátott személyi nyilvántartási kivonatok bemutatását kérjék. Ugyanakkor 
a petíció benyújtójának esetében, és hasonló esetekben ilyen dokumentum nem áll a máltai 
hatóságok rendelkezésére, mert a gyermek nem Máltán született és nem is itt vették 
nyilvántartásba. Ez az eljárás azon máltaiakra is alkalmazandó lenne, akik gyermeke 
külföldön (Máltán kívül) születik, és nem kerül be az állami nyilvántartásba.

a házassági anyakönyvi kivonat

A házassági anyakönyvi kivonatra azért van szükség, hogy egy nem Máltán kötött, és itt be 
nem jegyzett házasságot le lehessen ellenőrizni. A hatóságok nem rendelkeznek 
intézményközi hozzáféréssel ezen dokumentum lekérése céljából, tehát a házassági 
anyakönyvi kivonat bemutatása kötelező. Ez a követelmény a Máltán kívül házasságot kötött, 
és házasságukat Máltán nyilvántartásba nem vetető máltai házaspárokra is érvényes. Ilyen 
esetben is házassági anyakönyvi kivonatot követelnek meg a gyermek utáni támogatást 
kérőktől. 

a származási ország szerveinek hivatalos dokumentuma arról, hogy a család az adott 
országban nem részesül semmilyen családi ellátásban

A máltai hatóságok elismerik, hogy ezt az információt az adott személy származási országától 
lehet megszerezni a társadalombiztosítási rendszerek összehangolásáról szóló európai uniós 
rendeletek értelmében. Ugyanakkor az ellátás kifizetésének felgyorsítása érdekében a kérelem 
benyújtóját felszólítják arra, hogy a lehetőségek függvényében szolgáltasson bizonyítékot arra 
nézve, hogy származási országából nem kap semmilyen családi ellátást. Ez az információ már 
a kérelem benyújtójának birtokában lehet egy hivatalos nyilatkozat, vagy az intézmény és a 
kérelmező közötti levélváltás formájában. Ezt a követelményt a kérelmező érdekében 
támasztják, – a koordinálásról szóló rendeletek értelmében rendelkezésre álló strukturált 
elektronikus dokumentumok révén benyújtott kérelmek esetében – átlagosan 3–6 hónapot 
igénybe vevő odaítélési eljárás felgyorsítása érdekében. A máltai hatóságok állampolgárságtól 
függetlenül minden kérelmezőtől (a máltai állampolgároktól is) ugyanazon dokumentumokat 
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követelik meg, ha a kérelmezési űrlapon be van jelölve a „A Máltán kívüli tartózkodás ideje 
meghaladja a 3 hónapot.” rovat.

levél az érintett gyermek iskolájának igazgatójától annak igazolására, hogy az adott gyermek 
Máltán jár iskolába / fog iskolába járni

Erre az igazolásra csak a 16–21 év közötti kiskorúak esetében van szükség. A nemzeti jog 
előírja, hogy a 16 évnél idősebb, de 21 évnél fiatalabb kiskorúak továbbra is támogathatók a 
gyermek utáni juttatásokkal amennyiben nem végeznek jövedelemszerző tevékenységet és 
munkahelykeresés céljából nyilvántartásba vetetik magukat, vagy amennyiben még teljes 
időben tanulmányokat folytatnak, illetve szakképzésben részesülnek valamely oktatási 
intézményben és nem kapnak semmilyen javadalmazást vagy juttatást. A szóban forgó 
kérelmezők esetében a kérelem benyújtásakor az illető gyermekei 16 évnél fiatalabbak voltak, 
és ezért nem követeltek volna tőlük ilyen dokumentumot. Állampolgárságtól függetlenül 
minden kérelmezőnek be kell mutatnia az ilyen igazoló levelet, amennyiben 16–21 év közötti 
kiskorú után kér a gyermeke(i) után járó, rászorultság alapján biztosított támogatást.

a férj, feleség és gyermekek Máltára érkezésének időpontját igazoló, aláírt nyilatkozat

Ez a nyilatkozat azért kell, hogy a támogatás folyósításának kezdetét meg lehessen állapítani, 
és a kérelmező érdekében van rá szükség, ugyanis a helyi jogszabályok a Máltára érkezés 
időpontjától számított 6 hónapos határidőt írnak elő, amely alatt a kérelmező személy 
gyermek után járó támogatásért folyamodhat, illetve a visszamenőleges kifizetéseket az 
érkezés időpontjáig érvényesen folyósítják. A helyi kérelmezőknek nem kell ilyen 
nyilatkozatot benyújtaniuk, ha a fent említett rovatot nem jelölik be. Ugyanakkor a hasonló 
helyzetben levő máltai kérelmezők ugyancsak kötelesek ezt a dokumentumot előterjeszteni, 
hogy az említett előnyökből részesülhessenek.

a házastársak külföldön szerzett jövedelmét igazoló, külföldi hivatalos dokumentumok

Ez az információ csak azon, rászorultság alapján biztosított támogatások esetében szükséges, 
amelyek esetében a bejegyzett jövedelem helyszínéül szolgáló országokból ilyen 
jövedelemigazolást kell bemutatni.  A rászorultság alapján biztosított támogatásért folyamodó 
helyi kérelmezők a kérelem űrlapjával együtt éves alapú jövedelemigazolást kötelesek 
benyújtani.  Ehhez hasonlóan a Máltán dolgozó nem máltai állampolgár kérelmezőknek helyi 
jövedelemigazolást kell bemutatniuk, nem pedig olyan országokból származó 
jövedelemigazolást, amelyben a jövedelmet nyilvántartásba vették.

Következtetés

A fentiek alapján levonható a következtetés, hogy nem történt állampolgárság miatti 
hátrányos megkülönböztetés.


