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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1212/2013, ktorú predkladá Oisin Jones-Dillon, írsky štátny 
príslušník, o diskriminácii občanov EÚ na Malte

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície rovnako ako v predchádzajúcich petíciách vyjadruje sťažnosť na údajnú 
diskrimináciu občanov EÚ na Malte. Podrobne vysvetľuje a opisuje dianie na úradoch 
zodpovedných za vybavovanie žiadostí (o povolenie na pobyt, o osvedčenie, o príspevky na 
deti atď.) občanov EÚ, informuje o neskorých odpovediach a údajnom zlom zaobchádzaní 
s nemaltskými občanmi. So svojou sťažnosťou sa už obrátil aj na Komisiu. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 2. apríla 2014. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. júla 2014

Informácie, ktoré požadujú maltské orgány od nemaltských občanov žijúcich na Malte, aby 
získali príspevky na deti, zahŕňajú doklad o pobyte podľa osobitného elektronického dokladu 
o pobyte, oficiálny doklad od orgánov krajiny pôvodu, ktorý potvrdzuje, že rodina tam 
nepoberá žiadne príspevky na deti. Vyžaduje sa tiež formálne vyhlásenie vedúceho 
vzdelávacej inštitúcie, že dieťa pravidelne navštevuje riadny denný vzdelávací program, aj 
keď je mladšie ako 16 rokov, ako aj dokumentácia potvrdzujúca deň príchodu dieťaťa na 
Maltu a úradné dokumenty potvrdzujúce príjem manžela a manželky zo zahraničia.
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Predkladateľ petície tvrdí, že tieto požiadavky vedú k systematickej inštitucionálnej 
diskriminácii nemaltských občanov na základe štátnej príslušnosti.

Podľa nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia majú 
občania EÚ s obvyklým pobytom na Malte právo dostávať rovnaké rodinné dávky ako 
maltskí občania. Žiadatelia dávok a iné inštitúcie sú však povinní poskytnúť potrebné 
informácie (článok 76 ods. 4 nariadenia (ES) č. 883/2004), aby príslušné inštitúcie mohli 
zabezpečiť správne uplatňovanie nariadenia.

Ak sa od nemaltských občanov požadujú ďalšie informácie, tieto informácie sú potrebné na 
posúdenie osobitnej situácie na určenie ich nároku na prídavky na deti.

Informácie o dátume príchodu dieťaťa na Maltu a dokumenty potvrdzujúce príjem rodičov sú 
zrejme preto dôležité, lebo prídavky závisia od príjmu.

Dôležité môžu byť aj informácie o pobyte a o riadnej dennej školskej dochádzke. Na zaistenie 
súladu s nariadením (ES) č. 883/2004 by však bolo potrebné požadovať rovnaké informácie aj 
od maltských rodín.

Informácie o prídavkoch na deti z krajín pôvodu však nie sú v súlade s nariadením, lebo aj 
keď je tento príspevok poskytovaný z iného členského štátu, nevylučuje to nárok založený na 
maltských právnych predpisoch. V tomto prípade prichádzajú do úvahy pravidlá o súbehu 
dávok (článok 68 nariadenia (ES) č. 883/2004) a musia ich preskúmať dva orgány na základe 
skutočností (článok 60 nariadenia (ES) č. 987/2009 podľa postupu uplatňovania článku 68 
nariadenia (ES) č. 883/2004).

Záver

Niektoré informácie poskytnuté predkladateľom petície, ako sú požiadavky na informácie o 
rodinných dávkach poberaných v iných členských štátoch, dokladoch o pobyte a dokladoch 
od vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa nevyžadujú od maltských občanov, môžu poukazovať 
na zavedenú prax na Malte, ktorá nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ, najmä s 
nariadením (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Európska komisia sa preto písomne obráti na maltské orgány so žiadosťou o poskytnutie 
ďalších informácií o pravidlách opísaných v petícii a po získaní ďalších informácií v tejto 
veci podá Európskemu parlamentu správu.

4. Revidovaná odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2015

Komisia dostala od maltských orgánov ďalšie informácie o pravidlách priznávania prídavkov 
na deti podľa pravidiel sociálneho zabezpečenia v EÚ. Predkladateľ už dostal tieto informácie 
na základe sťažnosti z roku 2012.

Maltské orgány poukazujú vo svojej odpovedi na to, že neexistuje žiadna diskriminácia 
nemaltských občanov EÚ, ktorí majú bydlisko na Malte, pokiaľ ide o právo na získanie 
prídavkov na deti na Malte. Všetky informácie požadované maltskými orgánmi slúžia na 
zabezpečenie toho, aby bolo možné správne vypočítať a určiť príslušnú dávku.  Takýto postup 
je uvedený vo vyhlásení vo formulári žiadosti v súlade s článkom 133 zákona o sociálnom 
zabezpečení a platí pre všetkých žiadateľov, bez ohľadu na štátnu príslušnosť.
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Uvádzajú sa tieto špecifikácie, pokiaľ ide o požadované informácie:

Rodný list

Vyžaduje sa rodný list detí, ktoré sa nenarodili alebo nie sú zaregistrované na Malte. Robí sa 
to s cieľom zistiť potrebné údaje o narodení dieťaťa, pre ktoré sa žiada príspevok. Od 
žiadateľov, ktorých deti sa narodili a/alebo boli zaregistrované na Malte, sa nevyžaduje 
predloženie rodného listu, pretože maltské orgány majú v rámci ministerstiev prístup k 
dokumentom verejného registra na účely prideľovania dávok. Maltské smernice o verejných 
službách skutočne výslovne vylučujú možnosť, aby ministerstvá požadovali od žiadateľov 
predkladanie dokladov o osobnom stave, ktoré vydali iné štátne inštitúcie. V týchto prípadoch 
však maltské úrady nemajú doklady k dispozícii, pretože dieťa sa narodilo mimo Malty a nie 
je na Malte zaregistrované.  Takýto postup by sa uplatňoval aj v prípade, keby Malťania 
žiadali o dávky pre dieťa, ktoré sa narodilo mimo Malty a nie je zaregistrované vo verejnom 
registri.

Sobášny list

Sobášny list sa vyžaduje ako potvrdenie manželstva, ktoré sa neuskutočnilo na Malte a nebolo 
tam zaregistrované. Úrady nemajú medzirezortný prístup na získanie tohto dokumentu, preto 
sa vyžaduje sobášny list. Rovnaká požiadavka platí aj pre maltské páry, ktoré sa zosobášili 
mimo Malty a nezaregistrovali svoje manželstvo vo verejnom registri. V takom prípade sa 
bude tiež od žiadateľa požadovať sobášny list. 

Úradný doklad od orgánov krajiny pôvodu, ktorý potvrdzuje, že žiadateľ tam nepoberá žiadne 
rodinné dávky 

Maltské orgány uznávajú, že tieto informácie možno získať z krajiny pôvodu príslušnej osoby 
na základe nariadenia EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia. V záujme urýchlenia 
procesu vyplácania dávok však žiadateľa požiadajú, aby, podľa možnosti poskytol dôkaz, že 
nedostáva žiadne rodinné príspevky z krajiny pôvodu. Tieto informácie môže mať už žiadateľ 
k dispozícii vo forme oficiálneho vyhlásenia alebo korešpondencie medzi inštitúciou a 
žiadateľom. Táto požiadavka sa vykonáva v záujme žiadateľa, aby pomohla urýchliť proces 
žiadosti, ktorý môže trvať v priemere 3 – 6 mesiacov, keď sa požaduje prostredníctvom 
štruktúrovaných elektronických dokumentov, ktoré sú k dispozícii podľa nariadenia o 
koordinácii. Maltské orgány požadujú rovnaké dokumenty od všetkých uchádzačov bez 
ohľadu na ich štátnu príslušnosť (vrátane maltských občanov), keď v kolónke žiadosti uvedú 
dobu pobytu mimo Malty dlhšiu než 3 mesiace.

List od riaditeľa školy, ktorú deti navštevovali/budú navštevovať, v ktorom potvrdzuje, že deti 
navštevovali/budú navštevovať školu na Malte

Tento dokument sa vyžaduje len v prípade detí vo veku 16 – 21 rokov. Vnútroštátne právne 
predpisy stanovujú, že deti vo veku od 16 do 21 rokov majú nárok na osobitné príspevky pre 
deti, ak nie sú zárobkovo činné ani zaregistrované ako uchádzači o zamestnanie, alebo ak sa 
ešte vzdelávajú dennou formou štúdia alebo odbornej prípravy vo vzdelávacej inštitúcii a 
nepoberajú žiadnu formu odmeny alebo príspevku. V prípade, že deti žiadateľov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi, majú v čase podania žiadosti vek do 16 rokov, takýto doklad sa 
nevyžaduje. Písomné potvrdenie sa vyžaduje od každého žiadateľa (bez ohľadu na jeho štátnu 
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príslušnosť), ktorý si uplatňuje nárok na príspevky závisiace od príjmov pre deti vo veku od 
16 do 21 rokov.

Podpísané vyhlásenie potvrdzujúce dátum príchodu manžela, manželky a detí na Maltu

Toto vyhlásenie sa požaduje na to, aby bolo možné stanoviť dátum prijímania dávok, a 
požaduje sa v záujme žiadateľa, pretože miestne právne predpisy stanovujú dobu 6 mesiacov 
odo dňa príchodu na Maltu, počas ktorej môže žiadateľ podať žiadosť o príspevky na deti a 
môže dostať spätné platby odo dňa príchodu. Vyhlásenie sa nepožaduje od miestnych 
žiadateľov v prípade, že neuviedli pobyt mimo Malty, ako sa uvádza vyššie. Maltský 
uchádzač v rovnakej situácii však bude požiadaný o tie isté dokumenty, aby si mohol uplatniť 
toto zvýhodnenie.

Úradné doklady zo zahraničia potvrdzujúce príjmy manžela a manželky zo zahraničia

Tieto informácie sú potrebné len v prípade detských príspevkov, ktoré závisia od príjmov; tu 
sa nevyhnutne vyžaduje vyhlásenie o príjme z krajín, kde bol príjem registrovaný. Miestni 
žiadatelia o detské príspevky, ktoré závisia od príjmov, musia  spoločne s prihláškou 
predložiť na ročnom základe potvrdenie o príjme. Podobne od nemaltských žiadateľov, ktorí 
počas referenčného obdobia pracujú na Malte, sa požaduje, aby predložili miestne vyhlásenie 
o príjme, nie vyhlásenie z krajín, kde bol príjem registrovaný.

Záver

Na základe uvedeného možno urobiť záver, že nedochádza k žiadnej diskriminácii na základe 
štátnej príslušnosti.


