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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 1212/2013, ingiven av Oisin Jones-Dillon, irländsk 
medborgare, om diskriminering av EU-medborgare i Malta

1. Sammanfattning av framställningen

På samma sätt som i sina tidigare framställningar klagar framställaren på den påstådda 
diskrimineringen av EU-medborgare i Malta. Han redogör detaljerat för vad som händer vid 
de kontor som har ansvaret för att hantera ansökningar (uppehållstillstånd, intyg, 
barnbidragsblanketter etc.) från EU-medborgare, försenade svar och påstådd felaktig 
behandling av icke-maltesiska personer. Han har redan framfört sina klagomål till 
kommissionen. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 april 2014. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 30 juli 2014

Den information som de maltesiska myndigheterna kräver av icke-maltesiska personer som är 
bosatta i Malta för att erhålla barnbidrag inkluderar bosättningsintyg genom ett särskilt e-
bosättningsformulär och en officiell handling från myndigheterna i ursprungslandet som 
bekräftar att familjen inte erhåller något barnbidrag där. Det krävs också ett formellt intyg 
från rektorn för ett utbildningsinstitut om att barnet regelbundet deltar i ett 
utbildningsprogram på heltid, även om barnet är under 16 år, samt handlingar som intygar 
datum för barnets ankomst till Malta och officiella handlingar som styrker makarnas 
inkomster från utlandet.
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Enligt framställaren utgör dessa krav en systematisk institutionell diskriminering på grund av 
nationalitet mot icke-maltesiska medborgare.

Enligt förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ska EU-
medborgare som är stadigvarande bosatta i Malta ha rätt att erhålla samma familjeförmåner 
som maltesiska medborgare. För att de relevanta institutionerna ska kunna säkerställa att 
förordningen tillämpas korrekt ska emellertid den som söker bidrag och andra institutioner 
lämna nödvändig information (artikel 76.4 i förordning (EG) nr 883/2004).

Om ytterligare upplysningar begärs av icke-maltesiska medborgare ska de vara nödvändiga 
för att utvärdera medborgarnas specifika situation i syfte att fastställa deras rätt till 
barnbidrag.

Upplysningar om datum för barnets ankomst till Malta och dokumenten som styrker 
föräldrarnas inkomster verkar därför relevanta eftersom barnbidraget är inkomstberoende.

Informationen om bosättning och deltagande i skolundervisning på heltid kan också vara 
relevant. För att uppfylla kraven i förordning (EG) nr 883/2004 måste emellertid samma 
information krävas av maltesiska familjer.

Upplysningar om barnbidrag från ursprungslandet är slutligen inte i linje med förordningen, 
för även om ett sådant bidrag beviljats av en annan medlemsstat skulle det inte upphäva en 
rättighet som grundas på maltesisk lagstiftning. I ett sådant läge gäller reglerna om 
överlappande bidrag (artikel 68 i förordning (EG) nr 883/2004) som måste utvärderas av de 
båda myndigheterna på grundval av fakta (artikel 60 i förordning (EG) nr 987/2009, med 
iakttagande av förfarandet för tillämpning av artikel 68 i förordning (EG) nr 883/2004).

Slutsats

Vissa av de uppgifter som redovisas av framställaren, till exempel kravet på information om 
familjeförmåner som erhålls i andra medlemsstater, bosättningshandlingar och intyg från 
utbildningsinstitutioner som inte krävs av maltesiska medborgare skulle kunna tyda på en 
etablerad praxis i Malta som inte följer EU:s lagar och framför allt inte förordning (EG) nr 
883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Kommissionen kommer därför att skriva till de maltesiska myndigheterna och begära 
ytterligare upplysningar om de regler som beskrivs i framställningen samt rapportera 
tillbaka till Europaparlamentet när den har ytterligare information i frågan.

4. Kommissionens svar (REV.), mottaget den 28 februari 2015

Kommissionen har mottagit kompletterande upplysningar från de maltesiska myndigheterna 
om reglerna för utbetalning av barnbidrag enligt EU:s bestämmelser om social trygghet. 
Framställaren fick redan denna information efter ett klagomål 2012.

De maltesiska myndigheterna påpekar i sitt svar att det inte förekommer någon diskriminering 
av icke-maltesiska EU-medborgare som är bosatta i Malta, när det gäller rätten att få 
barnbidrag i Malta. De uppgifter som de maltesiska myndigheterna kräver är till för att 
barnbidraget ska kunna beräknas och fastställas korrekt. Förfarandet erkänns i deklarationen i 
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ansökningsblanketten i enlighet med artikel 133 i lagen om social trygghet och gäller för alla 
sökande, oavsett nationalitet.

Följande detaljerade beskrivning ges angående de upplysningar som krävs:

Födelseattest

En födelseattest krävs för barn som inte är födda eller folkbokförda i Malta. Detta görs för att 
fastställa erforderliga födelseuppgifter för det barn  för vilket barnbidrag sökes. Sökande vars 
barn är födda eller folkbokförda i Malta måste inte uppvisa födelseattest, eftersom de 
maltesiska myndigheterna har intern tillgång till handlingar i de offentliga registren för 
utbetalning av förmåner. Direktiven för maltesisk offentlig förvaltning föreskriver faktiskt att 
myndigheter inte får begära att den sökande ska lämna in intyg om civilrättslig ställning som 
utfärdats av andra myndigheter. De maltesiska myndigheterna har dock inte tillgång till 
sådana handlingar om barnet inte är fött eller folkbokfört i Malta. Ett sådant förfarande skulle 
också gälla för en maltesisk medborgare som ansöker om barnbidrag för ett barn som fötts 
utanför Malta och vars barn inte har folkbokförts i Malta.

Vigselbevis

Ett vigselbevis krävs som intyg på en vigsel som inte ägt rum och som inte registrerats i 
Malta. Myndigheterna har ingen intern tillgång till handlingen, och därför krävs vigselbevis. 
Samma krav gäller för maltesiska par som gift sig utanför Malta, och som inte registrerat sin 
vigsel i Malta. I ett sådant fall kommer ett vigselbevis också att begäras av sökanden. 

En officiell handling från ursprungslandet som styrker att sökanden inte får några 
familjeförmåner där

De maltesiska myndigheterna erkänner att sådana upplysningar kan erhållas från en persons 
ursprungsland enligt EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen. För 
att påskynda förmånsutbetalning uppmanas dock sökanden att om möjligt styrka att inga 
familjeförmåner erhålls från ursprungslandet. Sökanden kan redan ha sådan information i 
form av ett officiellt utlåtande eller brevväxling mellan institutionen och sökanden. En sådan 
begäran görs i sökandens intresse, för att skynda på ansökningsförfarandet, som i genomsnitt 
kan ta från 3–6 månader när ansökan görs med hjälp av de strukturerade elektroniska 
handlingar som föreskrivs i samordningsförordningarna. De maltesiska myndigheterna begär 
samma handlingar från alla sökande oavsett nationalitet (även maltesiska medborgare) om 
rutan ”Bosatt utanför Malta i mer än 3 månader” är ikryssad i ansökan.

Skrivelse från rektorn för den skola där barnen går/kommer att gå som styrker att barnen 
går/kommer att gå i skola i Malta

Denna handling krävs bara för barn i åldern 16–21 år. Nationell lagstiftning föreskriver att 
barn i åldern 16–21 år fortfarande ska vara berättigade till barnbidrag om de inte 
förvärvsarbetar eller är registrerade som arbetssökande eller om de fortfarande går en 
utbildning på heltid vid en läroanstalt och inte får någon form av lön eller bidrag. För sökande 
vars barn vid tidpunkten för ansökan ännu inte var 16 år ska ingen sådan handling begäras. 
Alla sökande (oavsett nationalitet) som ansöker om behovsprövat barnbidrag för barn i åldern 
16–21 år ska uppvisa en skriftlig bekräftelse.
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Undertecknad förklaring som styrker ankomstdag till Malta för make, maka och barn 

Denna förklaring krävs för att fastställa startdatum för erhållande av förmånen och begärs i 
den sökandens intresse, eftersom de lokala myndigheterna föreskriver en sexmånadersperiod 
från ankomstdagen till Malta under vilken sökanden kan lämna in ansökan om barnbidrag och 
få retroaktiv betalning från ankomstdagen. Förklaringen begärs inte av lokala sökande om de 
inte kryssar i den ovannämnda rutan. En maltesisk sökande i samma situation kommer att 
uppmanas att inlämna samma handlingar för att kunna ta del av denna förmån.

Officiella handlingar från utlandet som styrker makes och makas inkomster från utlandet

Denna information är endast nödvändig för behovsprövade barnbidrag där inkomstuppgifter 
från länder där en inkomst registrerats krävs. Lokala sökande av behovsprövade barnbidrag 
måste i anslutning till ansökan tillhandahålla inkomstuppgifter på årlig basis. Icke-maltesiska 
sökande som arbetar i Malta under referensperioden måste också tillhandahålla lokala 
inkomstuppgifter och inte inkomstuppgifter från länder där en inkomst registrerats.

Slutsats

På grundval av ovanstående är slutsatsen att ingen diskriminering förekommit på grund av 
nationalitet.


