
CM\794515BG.doc PE396.617/REV.

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0106/2007, внесена от D. B. L, с датско гражданство, относно 
дискриминация във връзка с плащане на издръжка на дете

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която пребивава постоянно в Люксембург, се оплаква, че 
след като е напуснала Дания, не получава вече издръжка от тази страна за 
ненавършилото си пълнолетие дете. Предвид факта, че бившият й съпруг твърди, че не 
разполага със средства, ако вносителката на петицията живееше в Дания, общинските 
органи щяха да поемат задълженията му за плащане на издръжката на детето. 
Вносителката на петицията заявява, че е жертва на дискриминация, тъй като се е 
преместила от една държава-членка на ЕС в друга, като във връзка с това призовава за 
действие от страна на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Вносителката на петицията е датска гражданка, която живее в Люксембург. Тя е 
разведена и живее със сина си. Бившият й съпруг живее в Дания и не плаща издръжка 
за детето. Общинските органи в Дания отказват да плащат издръжката на детето й.

Вносителката на петицията твърди, че ако живеела в Дания, общинските органи щели 
да й плащат издръжката на детето. Тя смята, че спрямо нея се прилага дискриминация, 
тъй като живее в друга държава-членка.
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От предоставената информация изглежда, че въпросното плащане е авансово по 
отношение на плащането на издръжка. По дела C-85/99 (Offermanns) и C-255/99 
(Humer) Европейският съд се е произнесъл, че австрийските „аванси срещу плащане на 
издръжка” съставляват семейни помощи по смисъла на Регламент (ЕИО) № 1408/71 
относно съгласуването на системите за социално осигуряване. Издръжката на дете от 
датските общински органи, обстоятелство, на което се позовава вносителката на 
петицията, изглежда подобна на въпросните помощи, предмет на цитираните дела, 
следователно това плащане би могло да бъде семейна помощ, попадаща в приложното 
поле на Регламент № 1408/71. Ако това е вярно, датските органи следва да не отказват
плащане на вносителката на петицията на основание, че тя живее в друга държава-
членка. Въпреки това не е възможно да се даде категорично становище по този въпрос 
без допълнителна информация относно обстоятелствата около вносителката на 
петицията.

Службите на Комисията имат готовност да отправят писмено запитване до датските 
органи по тези въпроси от името на вносителката на петицията. Ако вносителката на 
петицията пожелае службите на Комисията да предприемат такива действия, тя се 
приканва да предостави писмено допълнителни данни. По-специално, необходимо е 
службите на Комисията да получат пълно изложение на фактите по случая, наред с 
номера на датската социална осигуровка на вносителката на петицията, предишния й 
адрес в Дания и по възможност името, адреса и номера на социалната осигуровка на 
бившия й съпруг.

Съществува възможност датските органи да са в неизпълнение на Регламент (ЕИО) № 
1408/71. Вносителката на петицията се приканва да предостави допълнителни 
подробности, за да могат службите на Комисията да проучат по-нататък въпроса от 
нейно име.

4. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г. 

От предоставената информация изглежда, че въпросното плащане е авансово по 
отношение на плащането на издръжка. По дела C-85/99 (Offermanns) и C-255/99 
(Humer) Европейският съд се е произнесъл, че австрийските „аванси срещу плащане на 
издръжка“ съставляват семейни помощи по смисъла на Регламент (ЕИО) № 1408/71 
относно съгласуването на системите за социално осигуряване. Издръжката на дете от 
датските общински органи, обстоятелство, на което се позовава вносителката на 
петицията, изглежда подобна на въпросните помощи, предмет на цитираните дела, 
следователно това плащане би могло да бъде семейна помощ, попадаща в приложното 
поле на Регламент № 1408/71. Ако това е така, датските органи следва да не отказват 
плащане на вносителката на петицията на основание, че тя живее в друга държава-
членка. Въпреки това не е възможно да се даде категорично становище по този въпрос 
без допълнителна информация относно обстоятелствата около вносителката на 
петицията.

В първоначалния си отговор до Парламента службите на Комисията предлагат да 
отправят писмено запитване до датските органи, за да изяснят положението на 
вносителката на петицията. За да направят това обаче, вносителката трябваше да 
представи допълнителна информация относно фактическото положение. След 
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получаването на тази информация службите на Комисията писаха на датските органи и 
поискаха разследване на случая.

Датските органи отговориха на 3 ноември 2008 г. и информираха, че са поискали от 
съответната община да разследва отново случая и да отговори директно на 
вносителката на петицията. Органите са поискали също така от общината да 
информира вносителката за нейните права, що се отнася до възможностите да обжалва,
в случай че получи отказ на искането си.

На 26 юни 2009 г. службите на Комисията изпратиха писмо до вносителката на 
петицията с молба да разясни дали въпросът е бил уреден с общината. Тъй като тя не 
отговори на това писмо, Комисията не е в състояние да продължи разследването.


