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EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Lūgumrakstu komiteja

30.7.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1212/2013, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Oisin Jones-
Dillon, par ES valstspiederīgo diskrimināciju Maltā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, tāpat kā savos iepriekš iesniegtajos lūgumrakstos, sūdzas par ES 
valstspiederīgo iespējamu diskrimināciju Maltā. Viņš sniedz detalizētus pārskatus un apraksta, 
kas notiek tajās iestādēs, kuras ir atbildīgas par ES valstspiederīgo lūgumu (uzturēšanās 
atļaujas, sertifikāti, bērnu pabalstu veidi utt.) izskatīšanu, — to vēlās atbildes, kā arī 
iespējamo netaisnīgo izturēšanos pret tiem, kuri nav Maltas valstspiederīgie. Viņš jau iepriekš 
ir vērsies Komisijā ar savām sūdzībām. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 2. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 30. jūlijā

Lai iegūtu bērna pabalstu, Maltas iedzīvotājiem, kuri nav tās pilsoņi, jāiesniedz Maltas 
iestādēm informācija, kas ietver uzturēšanās apliecinājumu īpaša elektroniskā uzturēšanās 
dokumenta veidā un oficiālu izcelsmes valsts iestāžu izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka 
ģimene tajā nesaņem nekādus bērna pabalstus. Vajadzīgs arī oficiāls izglītības iestādes 
vadītāja apliecinājums, ka bērns pastāvīgi mācās pilna laika izglītības programmā, pat ja 
bērnam ir mazāk nekā 16 gadu, kā arī dokuments, kas apstiprina, kad bērns ieradies Maltā, un 
oficiāli dokumenti par vīra un sievas ienākumiem ārzemēs.
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Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka minētās prasības nozīmē to Maltas iedzīvotāju 
sistēmisku institucionālo diskrimināciju valstspiederības dēļ, kuri nav tās pilsoņi.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu ES 
pilsoņiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Maltā, ir tiesības saņemt tādus pašus ģimenes 
pabalstus kā Maltas pilsoņiem. Taču personai, kas piesakās pabalstam, un citām iestādēm ir 
pienākums sniegt vajadzīgo informāciju (Regulas (EK) Nr. 883/2004 76. panta 4. punkts), lai 
attiecīgās iestādes varētu nodrošināt regulas pareizu piemērošanu.

Ja personām, kas nav Maltas pilsoņi, pieprasa papildu informāciju, šai informācijai jābūt 
nepieciešamai minēto personu konkrētās situācijas novērtēšanai, lai noteiktu viņu tiesības uz 
bērnu pabalstu.

Līdz ar to informācija, kad bērns ieradies Maltā, un dokumenti par vecāku ienākumiem šķiet 
būtiski, jo pabalsts ir atkarīgs no ienākumiem.

Būtiska varētu būt arī informācija par dzīvesvietu un pilna laika skolas apmeklējumu. Taču, 
lai būtu ievēroti Regulas (EK) Nr. 883/2004 noteikumi, šāda informācija būtu jāprasa arī 
Maltas pilsoņu ģimenēm.

Visbeidzot, regulai neatbilst prasība sniegt informāciju par bērna pabalstu izcelsmes valstī, jo, 
pat ja cita dalībvalsts šādu pabalstu piešķir, tas neliedz saņemt Maltas tiesību aktos paredzētu 
pabalstu. Šādā situācijā jāskata noteikumi par pabalstu pārklāšanos (Regulas (EK) 
Nr. 883/2004 68. pants), kas abām iestādēm jāizvērtē, ņemot vērā faktus (Regulas (EK) 
Nr. 987/2009 60. pants attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 883/2004 68. panta piemērošanas 
procedūru).

Secinājums

Daļa lūgumraksta iesniedzēja minēto faktu, piemēram, prasība iesniegt informāciju par 
citās dalībvalstīs piešķirtiem ģimenes pabalstiem, dokumentus par dzīvesvietu un izglītības 
iestāžu dokumentus, ko neprasa Maltas pilsoņiem, iespējams, liecina par Maltā iedibinātu 
praksi, kas neatbilst ES tiesībām un jo īpaši Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās 
nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.

Tādēļ Eiropas Komisija nosūtīs Maltas iestādēm rakstisku lūgumu sniegt papildu 
informāciju par lūgumrakstā aprakstītajiem noteikumiem, un tā informēs Eiropas 
Parlamentu, kad tai par šo jautājumu būs vairāk informācijas.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Komisija no Maltas iestādēm ir saņēmusi papildu informāciju par noteikumiem, kas attiecas 
uz bērnu pabalstu piešķiršanu atbilstoši ES sociālā nodrošinājuma noteikumiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs šo informāciju jau saņēma pēc sūdzības iesniegšanas 2012. gadā.

Maltas iestādes savā atbildē norāda, ka pret Maltas iedzīvotājiem, kuri ir citu ES dalībvalstu 
valstspiederīgie, nepastāv diskriminācija attiecībā uz tiesībām saņemt bērnu pabalstus Maltā. 
Visa Maltas iestāžu pieprasītā informācija ir nepieciešama, lai attiecīgos pabalstus varētu 
pareizi aprēķināt un noteikt. Šāda procedūra saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma likuma 
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133. pantu ir atzīta pieteikuma veidlapā ietvertajā apliecinājumā un attiecas uz visiem 
pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgi no viņu valstspiederības.

Saistībā ar pieprasīto informāciju ir sniegti turpmākie norādījumi.

Dzimšanas apliecība

Jāiesniedz to bērnu dzimšanas apliecības, kuri nav dzimuši vai reģistrēti Maltā. Tas ir 
nepieciešams, lai pārliecinātos par tā bērna dzimšanas datiem, kuram tiek pieprasīts bērnu 
pabalsts. Pieteikumu iesniedzējiem, kuru bērni ir dzimuši un/vai reģistrēti Maltā, nav jāuzrāda 
dzimšanas apliecība, jo pabalstu maksāšanas nolūkā Maltas iestādēm ir vienota piekļuve 
publiskā reģistra dokumentiem. Maltas valsts pārvaldes direktīvās valdības iestādēm ir īpaši 
aizliegts no pieteikumu iesniedzējiem pieprasīt personas dokumentus, kurus ir izsniegušas 
citas valdības iestādes. Tomēr minētajos gadījumos Maltas iestādēm nav pieejams šāds 
dokuments, jo bērns ir dzimis ārpus Maltas un nav reģistrēts Maltā. Šāda procedūra arī tiktu 
piemērota gadījumā, ja Maltas valstspiederīgais pieprasītu pabalstu bērnam, kurš ir dzimis 
ārpus Maltas un nav reģistrēts publiskajā reģistrā.

Laulības apliecība

Laulības apliecība ir nepieciešama, lai pārbaudītu laulību, kas noslēgta ārpus Maltas un nav 
reģistrēta Maltā. Iestādēm nav vienotas piekļuves šim dokumentam, tādēļ nepieciešams 
iesniegt laulības apliecību. Tāda pati prasība attiecas uz Maltas valstspiederīgajiem, kuru 
laulība noslēgta ārpus Maltas un kuri savu laulību nav reģistrējuši publiskajā reģistrā. Arī šādā 
gadījumā pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz laulības apliecība. 

Izcelsmes valsts iestāžu izsniegts oficiāls dokuments, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs 
šajā valstī nesaņem nekādus ģimenes pabalstus

Maltas iestādes atzīst, ka saskaņā ar ES regulām par sociālā nodrošinājuma koordināciju šādu 
informāciju var iegūt no personas izcelsmes valsts. Tomēr, lai paātrinātu pabalsta 
izmaksāšanu, pieteikuma iesniedzējam tiek lūgts iespēju robežās sniegt pierādījumus, ka 
viņš/viņa nesaņem nekādus ģimenes pabalstus no savas izcelsmes valsts. Iespējams, 
pieteikuma iesniedzējam šāda informācija jau ir pieejama kā oficiāls paziņojums vai sarakste 
starp attiecīgo iestādi un pieteikuma iesniedzēju. Šīs prasības izpildīšana ir pieteikuma 
iesniedzēja interesēs, jo tā tiek paātrināts pieteikšanās process, kas var aizņemt vidēji 3–
6 mēnešus, ja pabalstu pieprasa, izmantojot strukturētos elektroniskos dokumentus, kas ir 
pieejami saskaņā ar koordinācijas regulu noteikumiem. Maltas iestādes šos dokumentus 
pieprasa no visiem pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgi no viņu valstspiederības (tostarp no 
Maltas valstspiederīgajiem), ja pieteikumā ir atzīmēta rūtiņa „Uzturēšanās periods ārpus 
Maltas ir ilgāks par 3 mēnešiem”.

Tās skolas direktora, kuru bērni apmeklēja/apmeklēs, vēstule, kas apliecina, ka bērni ir 
apmeklējuši/apmeklēs skolu Maltā

Šis dokuments ir nepieciešams tikai tad, ja bērni ir 16–21 gadu veci. Valsts tiesību aktos ir 
noteikts, ka bērni, kas ir vecāki par 16 gadiem, bet nav sasnieguši 21 gada vecumu, joprojām 
ir tiesīgi saņemt īpašus bērnu pabalstus, ja viņi nestrādā algotu darbu un nav reģistrēti kā 
darba meklētāji vai ja viņi joprojām apmeklē pilna laika mācības vai apmācības jebkādā 
izglītības iestādē un nesaņem nekāda veida atalgojumu vai pabalstu. Šajā konkrētajā gadījumā 
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pieteikuma iesniegšanas brīdī bērni bija jaunāki par 16 gadiem, tādēļ šāds dokuments nebija 
nepieciešams. Visiem pieteikumu iesniedzējiem (neatkarīgi no valstspiederības), kuri piesakās 
no ienākumiem atkarīgiem pabalstiem 16–21 gadu veciem bērniem, jāiesniedz apliecinājuma 
vēstule.

Parakstīts apliecinājums, kas apstiprina datumu, kurā vīrs, sieva un bērni ieradās Maltā

Apliecinājums ir nepieciešams, lai noteiktu pabalsta saņemšanas sākuma datumu, un šīs 
prasības izpildīšana ir pieteikuma iesniedzēja interesēs, jo valsts tiesību aktos ir paredzēts sešu 
mēnešu periods sākot no ierašanās datuma Maltā, kura laikā var iesniegt pieteikumu par bērnu 
pabalstiem un saņemt no ierašanās sākuma neizmaksātos pabalstus. Šī deklarācija nav 
jāiesniedz valstspiederīgajiem, ja viņi nav atzīmējuši iepriekš minēto rūtiņu. Tomēr Maltas 
valstspiederīgajiem šajā situācijā tiek pieprasīti tie paši dokumenti, lai viņi varētu saņemt 
pabalstu.

Oficiāli dokumenti no ārvalstīm, kuri apstiprina vīra un sievas ienākumus ārvalstīs

Šī informācija ir nepieciešama tikai, lai saņemtu no ienākumiem atkarīgus bērnu pabalstus, ja 
valstīs, kurās ienākumi ir reģistrēti, ir obligāti jāiesniedz ienākumu pārskats. Maltas 
valstspiederīgajiem, kuri piesakās no ienākumiem atkarīgiem bērnu pabalstiem, kopā ar 
pieteikuma veidlapu ir jāiesniedz gada ienākumu pārskats. Tāpat arī pieteikumu 
iesniedzējiem, kuri nav Maltas valstspiederīgie un kuri strādā Maltā pārskata periodā, ir 
jāiesniedz vietējie ienākumu pārskati, nevis pārskati no valstīm, kuros ienākumi ir reģistrēti.

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekš minēto, var secināt, ka diskriminācija valstspiederības dēļ nepastāv.


